GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

CARTA - CONVITE N° 01/2022
PROCESSO Nº: 2022/783045
O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER, representada pelo
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Sr. INOCÊNCIO RENATO
GASPARIM, designado pelo DECRETO ESTADUAL, de 1º de janeiro de 2019, publicado no DOE nº.
33.771, de 02/01/2019, que realizará licitação, na modalidade CONVITE, do tipo Menor Preço Global,
sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global nos termos da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente, da Lei Estadual nº 8.417, de 07 de novembro de 2016, do Decreto Estadual
nº 870, de 04 de outubro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, e, ainda, de acordo com as condições
estabelecidas neste Convite.
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1. Até às 13:50 horas, do dia 18, mês de agosto, ano de 2022, no endereço Av. Gov. José Malcher, 1018 –
Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de
habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
1.1.
Às 14:00 horas, do dia 18, mês de agosto, ano de 2022, na sala da CPL localizada noendereço Av.
Gov. José Malcher, 1018 – Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260, terá início a sessão pública, prosseguindose com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação
e a realização de consulta on-line ao SICAF.
1.2.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA - SEASTER
CONVITE Nº 01/2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA – SEASTER
CONVITE Nº 01/2022
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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1.3.
Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via
Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos
mesmos, constantes neste Convite. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para
a Comissão de Licitação no endereço indicado no item 1 desta Carta Convite e conter os dois envelopes
mencionados,além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.
2.
DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
2.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar
devidamente representados por:
2.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou
estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
2.1.2. Representante designado pela empresa licitante,que deverá apresentar instrumento particular de
procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em
qualquer fase da licitação, acompanhado de: documento de identificação oficial e do registro comercial, no
caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso
de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas;
2.2.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
3.
OBJETO
3.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada para execução da conclusão da construção da Cozinha Comunitária no Município de
Ulianópolis (PA), localizada na Rua Vitória nº 741, Rezende II no âmbito do Contrato de Repasse n2
297.642-27/2009 MDSA / Caixa Econômica Federal — SICONV n2 706092/2009, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas nesta Carta Convite e seus anexos.
3.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por itens, conforme tabela constante no Projeto
Básico devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências
contidas neste Carta-Convite e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
4.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento o Estado do Pará para o exercício de 2022, cujo valor máximo é de R$ 76.276,56
(setenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e ciquenta e seis centavos), e estão disponíveis na
seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 43101
Fonte: 0306002582 / 6301002582
Programa de Trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de Despesa: 449051
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5.
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1.
Serão convidados a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, possibilitando-se que outros cadastrados participem da licitação, desde que
manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
5.2.
Não poderão participar desta licitação:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
5.2.2. que não atendam às condições deste Carta-Convite e seus anexos;
5.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação, observado o disposto no subitem 7.3.1.2;
5.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário);
5.2.8. instituições sem fins lucrativos.
5.2.8.1.
É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma do art. 6º da Lei
Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº
1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.
6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP
nº 5, de 2017.
5.3.
É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de:
a)
detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda
ou contratação; ou
b)
de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
5.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13);
7.
DA HABILITAÇÃO
7.1.
Habilitação Jurídica:
7.1.1. Será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para os licitantes, em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto nos arts. 10 a 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
7.1.1.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
7.1.1.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º,
da Lei Complementar nº 123, de 2006, e do art. 7, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016.
7.1.2. Para a Habilitação Jurídica, são exigidos no envelope nº 1 os seguintes documentos:
7.1.2.1. SICAF;
7.1.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.2.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
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responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
7.1.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.1.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, no envelope nº 1,
a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a
Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.
7.1.5.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
7.1.5.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.1.5.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.1.5.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.1.5.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País;
7.1.5.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
7.1. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
7.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicílio ou sede do licitante;
7.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.2.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, a
licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista
das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 7º, §1º, da
Lei Estadual nº 8.417, de 2016.
7.3. Qualificação Econômico-Financeira:
7.3.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
7.3.1.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
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Lei Federal nº 11.101, de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
7.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
7.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
7.3.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
7.4. Qualificação Técnica:
7.4.1. As empresas cadastradas, ou não, no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por
meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:
7.4.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no
Projeto Básico, em plena validade;
7.4.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação:
7.4.1.3. Os atestados exigidos no subitem 7.4.1.2, para serem aceitos, deverão ser de execução de serviço que
comprove a execução de obra com custo de no mínimo 40% (quarenta) por cento do valor estimado para
contratação;
7.4.1.5. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
7.4.1.6. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
7.4.1.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Projeto Básico.
7.4.1.8.1.
O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
7.5.
Todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1:
7.5.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei nº 9.854, de 1999, conforme modelo
ANEXO.
7.6.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
5

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

7.7.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
7.7.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.7.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
7.8.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a todas as
demais exigências da carta convite.
7.9.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas na Carta-Convite, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.
8.
DA PROPOSTA
8.1.
A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
8.1.1. a razão social e o CNPJ da empresa licitante;
8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e
demais documentos técnicos anexos;
8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária
anexo a Carta Convite;
8.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO IV
8.1.4.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas
relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
8.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;
8.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou
de unidades genéricas.
8.1.5. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo a Carta-Convite;
8.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso
máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho
crítico da obra.
8.1.6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo a Carta-Convite;
8.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.
8.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislação tributária;
8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI.
8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis Federais nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
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tributários concedidos pela legislação tributária.
8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a
recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.
8.1.7. a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também
sob a forma percentual.
8.1.7.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não
poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;
8.1.7.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislação tributária.
8.1.7.3. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir
os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc),
conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006;
8.1.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.
8.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de 1993.
8.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades
da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da
Lei n. 8.666, de 1993.
8.4.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução
contratual;
8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento.
8.5.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze
meses, devendo o licitante ou Contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
8.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7.
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja
majoração do preço proposto.
8.8.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
8.9.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
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9.
DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1.
No dia, hora e local designados nesta Carta-Convite, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as
declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
9.2.
Como condição para participação, o licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve entregar,
separadamente dos envelopes acima mencionados, as declarações complementares que consistem nos
seguintes documentos:
9.2.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou
cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
9.2.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da
declaração impedirá o prosseguimento no certame;
9.2.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
9.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas na Carta-convite e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Carta-Convite;
9.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
9.2.4. que a proposta foi elaborada de forma independente;
9.2.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
9.2.6. que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº
8.666/1993.
9.3.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e nesta Carta-Convite.
9.4.
Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123,
de 2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
9.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior
ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o art. 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
9.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que
haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em lei e a não-aplicação,
na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.
9.5.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de
preços apresentadas.
9.6.
A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
9.6.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou
por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.
9.7.
A Comissão verificará o eventual descumprimento quando da entrega da Documentação de
Habilitação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
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contratação, nos termos do subitem 7.1 desta Carta-Convite.
9.8.
Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os
licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta
de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
9.9.
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do
recurso.
9.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham
desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim,
após o regular decurso da fase recursal.
9.10.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
9.11. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.12. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste
Instrumento Convocatório.
9.13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
9.14. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão
e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
9.15. Será considerado inabilitado o licitante que:
9.15.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007;
9.15.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
9.15.3. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá
ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
9.15.4. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.15.5. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão,
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata..
10.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. O critério de julgamento será o Menor Preço Global.
10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso
julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Carta-Convite.
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10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista nesta Carta-Convite, para efeito de
julgamento da proposta.
10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, proceder-se-á a
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e no art. 8º da Lei Estadual nº 8.417, de
2016.
10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.6.2. A melhor classificada nos termos do subitem 10.6.1 terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos,
caso esteja presente na sessão ou no prazo de 03(três) dias, contados da comunicação da Comissão de
Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão
nos autos do processo licitatório.
10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no
subitem anterior.
10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
10.9.1. produzidos no País;
10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. Quando todos os
licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a
apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
10.11. Será desclassificada a proposta que:
10.11.1.
não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Carta-Convite;
10.11.2.
contiver vício insanável ou ilegalidade;
10.11.3.
não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
10.11.4.
apresentar, na composição de seus preços:
10.12.4.1.
taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;
10.12.4.2.
custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
10.12.4.3.
quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
10.12. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de
cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência
discriminados nos projetos anexos a este Carta-Convite.
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10.13. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou empreitada
integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os
projetos anexos a este Carta-Convite, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não
poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.
10.14. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos
anexos a este Carta-Convite.
10.15. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexeqüível a proposta de preços ou menor lance que:
10.15.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.15.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de
trabalho vigentes
10.15.3.
O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666, de 1993.
10.15.4.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.15.5.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por
inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
10.15.6.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.15.7.
Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a viabilidade
dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993,
sob pena de desclassificação.
10.16. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas
as demais condições de aceitabilidade.
10.17. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou
quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do
conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.
10.18. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.19. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente,
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.20. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que
poderão impugná-lo no mesmo prazo.
10.21. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame
pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
10.22. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão,
caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
10.23. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado.
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11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo
prazo necessário à interposição de recursos.
11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Protocolo instalado no endereço Av. Gov. José
Malcher, 1018 – Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260.
11.5. O recurso será dirigido ao Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda,
por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12.
12.1.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13.
DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato ou
emitido instrumento equivalente.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Carta-Convite.
13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica
o reconhecimento de que:
13.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
13.3.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Carta-Convite e seus anexos;
13.3.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei
nº 8.666, de 1993, e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
13.4. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na forma dos arts. 57, §1°, e 79, §5º, da Lei n° 8.666, de 1993.
13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
13.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de Contrato, e o fornecedor não
estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
13.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a Contratada deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
Carta-Convite e anexos.
13.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
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condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Carta-Convite e das demais cominações legais.
14.
DO REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a esta Carta-Convite.
15.
DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, anexo a esta Carta-Convite.
16.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas nesta Carta-Convite e seus
anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico.
17.
DO PAGAMENTO
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a esta Carta-Convite.
18.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:
18.1.1. não assinar o termo de Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não mantiver a proposta;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;
18.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
18.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
18.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
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seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
18.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.
18.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.
DA IMPUGNAÇÃO
19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação da Lei
nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da referida Lei.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Av. Gov. José Malcher, 1018 –
Nazaré. Belém - PA CEP. 66055-260, direcionada à Comissão Especial de Licitação.
20.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nele contidas.
20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em
sentido contrário.
20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
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comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Convite e de seus anexos, o valor
se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei
n° 8.666, de 1993.
20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Convite.
20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
20.16. O Convite está disponibilizado, na íntegra, no endereço Av. Gov. José Malcher, 1018 – Nazaré.
Belém - PA CEP. 66055-260, Coordenadoria de Licitação, nos dias úteis, no horário das 09 horas às 17
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Carta-Convite será o da Comarca de Belém,
Capital do Estado do Pará, da Justiça Estadual, com exclusão de qualquer outro.
20.18. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.18.1.
ANEXO I – Termo de Refência
20.18.2.
ANEXO II – Projeto Básico e Especificação Técnica;
20.18.3.
ANEXO III – Minuta de Contrato;
20.18.4.
ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços, Composição de BDI e
Cronograma Físico-Financeiro;
20.18.5.
ANEXO V – Modelo de Atestado de Vistoria;
20.18.6.
ANEXO VI – Modelo de Proposta;
20.18.7.
ANEXO VII – Modelo de declarações
20.18.8.
ANEXO VIII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

Belém (Pa), 09 de agosto de 2022.

Inocencio Renato Gasparim
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. O presente termo de Referência tem por objeto, a contratação de empresa especializada
para execução da conclusão da construção da Cozinha Comunitária no Município de Ulianópolis (PA),
localizada na Rua Vitória nº 741, Rezende II no âmbito do Contrato de Repasse n2 297.642-27/2009 MDSA
/ Caixa Econômica Federal — SICONV n2 706092/2009.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1. A justificativa para contratação do serviço especializado de engenharia para conclusão da construção
do prédio da Cozinha Comunitária no Município de Ulianópolis advém da necessidade de garantir um
equipamento público de complementação alimentar quevisa melhorar as condições de vida de famílias e
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, por meio do fornecimento de refeições nutritivas
e balanceada e que teve sua construção interompida por motivos aleios a vontade do estado.
2.2. O incentivo nas instalações de Cozinhas Comunitárias é uma iniciativa voltada a garantir o direito
humano à alimentação adequada, combatendo a insegurança alimentar. Além da questão nutricional, as
Cozinhas Comunitárias são espaços multiuso adequados para realização de cursos, capacitações,
treinamentos com vistas a contribuir na melhoria de renda do público participante.

3. ESPECIFICAÇÕES:
3.1. Os serviços a serem executados e a estimativa de custos praticados, bem como os
componentes necessários serão realizados sob-regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
3.2. A Contratada deverá elaborar sua proposta orçamentária utilizando os valores do índice
SINAPI de preços, tendo como referência o mês de Maio de 2022, para os itens que não
constam valores do SINAPI deverão ser utilizados os preços da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP do período de referência Maio de
2022 ou INCC acumulativo da data da licitação maio/2012 a Junho/2021.
3.3. Realização - A Contratada deverá manter durante a execução da obra, profissional responsável,
capaz de esclarecer eventuais dúvidas por parte da equipe fiscalizadora.
3.4.
A Contratada deverá atender todas as condições descritas
responsabilizando-se por qualquer dano causado durante a execução dos serviços.

no objeto,

4. RECURSOS FINANCEIROS:
4.1. O objeto deste instrumento correrá por conta dos recursos do Contrato de Repasse n2 297.642-27/2009
MDS/Caixa Econômica Federal — SICONV n2 706092/2009 e Fonte do Tesouro Estadual.

5. EXECUÇÃO DA OBRA:
5.1. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o disposto neste instrumento, permanecendo
responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e mão de obra, materiais e equipamentos
utilizados, bem como atender, na execução, as exigências das normas técnicas vigentes;
5.2. A CONTRATADA deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das obras ou serviços
que, a juízo da fiscalização não tenham sido executados de acordo com o estipulado nos documentos do
Contrato;
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5.3. A CONTRATADA providenciará a legalização da obra junto aos órgãos competentes, tais como
CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL e outros, por sua conta e responsabilidade;
5.4. A CONTRATADA deverá colocar, às suas expensas, em local de boa visibilidade no canteiro das
obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, contendo referências
necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação vigente.
5.5. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorrências para anotações suas e
da Fiscalização.
6. PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA:
6.1. O prazo para execução da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estipulada na
ordem de início dos serviços.

7. REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
7.1. A contratação será efetivada segundo o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
7.2. A contratada deverá apresentar o boletim de medição após a execução dos serviços
mensalmente, os quais serão acompanhados pela fiscalização do NEA — Núcleo de
Engenharia e Arquitetura da SEASTER e representantes da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
7. 3. A fatura mensal em conformidade com a medição apresentada terá seupagamento efetuado em
até 30 dias.
7.4. As obras e serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas e medidas,
aplicadas aos preços unitários const ant es da Orçamentária apresentada pela CONTRATADA.
7.5. As medições serão feitas no prazo de 5 ( c inco) dias decada mês pelafiscalização da
SEASTER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, as quais corresponderão a cada etapa concluída da
planilha orçamentária. Os pagamentos serão feitosmediante a juntada dos seguintes documentos:
a) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as
respectivas datas de admissão;
b) Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento dasparcelas referentes ao
INSS e o FGTS dos t rabalhadores da obra, referentes ao mês imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;
c) Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa
de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a justiça do
trabalho, onde conste expressamente a exclusão do Estado.
d) Boletim mensal de medição devidamente
SEASTER e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

aferido

pela

fiscalização

da

e) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços efetivamente executados e
medidos, conforme Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, em sua proposta
financeira.
7.6. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas r esponsabil i dades eobrigações nem
implicará em aprovação definitiva dos serviços prestados.
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7.7.
No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazode pagamento estipulado no
subitem 7.3 deste instrumento, passará a ser contado a partir da data de representação dos referidos
documentos.
7.8.
A CONTRATADA deverá anexar à fatura referente à1
da obra junto ao INSS e ART/RRT.

ª

(primeira) parcela, cópia matrícula

7.9. A liberação de recursos financeiros correspondentes a última medição (conclusão da obra),
ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos:
a)
b)
c)

HABITE-SE;
CND d o INSS;
CRS do FGTS;

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do
Estado do Pará (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante.
7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
7.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
7.14. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no Edital.
7.15. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.17. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
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7.18.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.
7.19.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.19.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a
ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

( 6 / 100 )

I=

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. São obrigações da contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.2.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.1.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.1.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda:
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9.1.1. Efetuar a entrega do objeto, conforme especificações e prazos constantes no Termo de
Referencia e seus anexos;
9.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.3. reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o serviço
executado de forma divergente do contratado;
9.1.4. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.5.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em agência e conta corrente do Banco
indicado pela Contratada.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
13. DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO:
13.1.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.
13.2. O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu Agente Fiscalizador
designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as mesmas atribuições e
poderes.
13.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar profissionais
consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim
como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos.
13.4. À Fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações
e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que
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compõem o Contrato.
13.5. A Fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de registro para
controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da CONTRATADA.
13.6. Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE,
bem como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser realizados por escrito, cabendo o
seu registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu
registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de parecer da Fiscalização.
13.7. Compete à Fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes e fases das obras
e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos.
13.8. A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA fazer comunicação
escrita dos fatos, cabendo à Fiscalização, a decisão sobre as ocorrências.
13.9. A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato desabonador,
poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de
subempreiteiras e/ou subcontratadas.
13.10. Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as dúvidas e
as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas.
13.11. Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria
CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.
13.12.
A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalizaçãoimportará na
aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento cs obras e serviços, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenhadado causa, por ação ou omissão.
13.13. A Fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão relevante de
ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às suas ordens e
instruções, cabendo à CONTRATADA, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação.
13.14.
A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem as
razões da decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão.
13.15. No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração efeitos ou falhas
verificadas pela Fiscalização.
13.16. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
13.17. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.18. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS NOVOS

COZINHA DE ULIANOPÓLIS

PROJETO BÁSICO
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE ULIANOPÓLIS
LOCALIZAÇÃO: Rua Vitória nº 741, Rezende II – Ulianopólis – PA.
MEMORIAL DESCRITIVO
1- Generalidades
As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições que nortearão
o desenvolvimento das obras e serviços relativos à OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA
COMUNITÁRIA DE ULIANÓPOLIS, localizado na Rua Vitória nº 741, Rezende II – Ulianopólis –
PA.
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações
Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de
materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo.
Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em contrário nas
Especificações Técnicas, a fornecimento e de material e mão de obra, por parte da CONTRATADA.
Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às
condiçõescontratuais.
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providências.
1.1 - Documentação para início daobra.
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o
início da obra tais como:
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local(ISS);
- Alvará de construção deObra;
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, com a
respectiva taxarecolhida;
1.2 - Obrigações daContratada
1.2.1 - Quanto aos materiais
Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a

concluir a obra no

prazofixado;
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela
Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;
Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser
previamente aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no
prazo definido pelaFiscalização;
Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados
na obra.
1.2.2 - Quanto à mão-de-obra
Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras.
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É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança aos seus
empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção de
acidentes;
1.2.3 - Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, máquinas,
equipamentos necessários na execução da reforma.
1.2.4 - Quanto à administração da obra
Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária mínima
equivalente a um turno fixo, por semana;
Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica.
1.3 – Segurança e saúde do trabalho.
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados,
em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações
posteriores;
Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e
demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:
• Equipamentos para proteção da cabeça
• Equipamentos para Proteção Auditiva
• Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho
terá como penalidade advertência por escrito e multa.
1.4 – Diário de obra.
Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para
que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e
comunicações relevantes ao andamento da mesma.
1.5 – Limpeza da obra.
O local da obra, assim como o seu entorno e passeio deverão ser mantidos limpos e
desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos.
1.6 – Locação de Instalações e Equipamentos.
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.
Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas
ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que
decidirá a respeito.
1.7 – Especificações de materiais e serviços.
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O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao
constante nos documentos:
•
•
•
•

Normas daABNT;
Prescrições e recomendações dosfabricantes;
Normas internacionais consagradas, na falta dascitadas;
Estas especificações e desenhos doprojeto.

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e qualidade. O
uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE.
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço.
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às
condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento.
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZAÇÃO.
Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros
relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências.
Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como
danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.
Todas as medidas serão conferidas no local.
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a
contemplar todos os itens constantes do projeto.
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.
1.8 - Quanto ao andamento dos trabalhos.
Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência
técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento
dos prazos contratuais;
À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, esgoto,
etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;
Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à instalação do
canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para depósito de
agregados, almoxarifado, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização.
Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em local visível,
quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da
CONCEDENTE.
1.9 - Do prazo de execução.
O prazo para execução dos serviços em é de 60 dias corridos, a contar da data de recebimento
da ordem de serviço.
2

FUNDAÇÕES

2.1

Baldrame concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento.
Fundação corrida para o deposito de lixo.
O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de
pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. A espessura de
envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm.
O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica a
compressão mínima de 10 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto.
Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da
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responsabilidade da contratada. A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos;
deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência.
O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um
concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém
preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados dirigidos para
evitar segregação ou perda de material.
O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de
sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para
garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes
do lançamento da camada seguinte.

3

ESTRUTURAS

3.1

Contra Verga em Concreto Armado Fck=15 MPa
Deverá ser empregado, em todos os vãos de janelas, não será empregado em portas, e poderá
ser dispensado quando da ocorrência de vãos menores que 60 cm. Serão confeccionadas em
concreto de Fck 15 MPa, sendo a seção da peça e sua armadura calculadas em função do vão
ao qual se destinam. Poderão á critério do Construtor, ser pré-moldadas ou moldadas "in loco".

4

PAREDES E PAINÉIS

4.1

Divisória em Granito Cinza - Incl. Ferreg. de Fixação
Colocação de divisória em granito cinza andorinha, espessura=3 cm, com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3, com 3 cm de espessura.
A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas para
fixação de placa divisória. Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em
volume sendo uma parte de cimento e três partes de areia média ou grossa; o ajuste do traço
deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes da argamassa. A
divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. A placa
divisória deverá ter as bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. Uso de mão-de-obra
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com
largura de aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm a 5
cm; executar o corte com esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. Após
aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá
preencher todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. Entre a parede e
a placa divisória e, entre esta e o piso instalar elementos de arremate ou executar um
rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de cimento branco
ESQUADRIAS

5
5.1

5.2

Porta de madeira 120x210x3,5cm - para verniz, duas folhas, incluso aduela , alizar e
dobradicas com anel - p3
Será executa porta de madeira 120x210x3,5cm de MDF, para acesso de pessoas - acabamento
de verniz, duas folhas, incluso aduela , alizar e dobradicas com anel, e serão fornecidas
fechaduras de embutir completas, e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latão
cromado, 22 cm. Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, atendendo sempre as
normas construtivas.
Porta de madeira 1,00 x 2,10 - para verniz, c/ caix. aduela e alizar - p5
Será executa porta de madeira 100x210 de MDF, para acesso de pessoas - acabamento de
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verniz, incluso aduela , alizar e dobradicas , e serão fornecidas fechaduras de embutir
completas. Todo material utilizado deverá ser de 1ª qualidade, atendendo sempre as normas
construtivas
5.3

Janela de alumínio maxim-ar, com vidros, padronizada - j1, j2, j5, j6.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j1 , medido 1,20x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j2 , medido 1,30x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j5 , medido 0,80x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de alumínio maxim-ar j6 , medido 0,60x 0,5x 1,8 m, inclusive
fornecimento de ferragens e vidros com espessura 8mm.

5.4

Janela de alumínio de correr, com vidros, padronizada - j3, j4, j7.
Será executa a janela de correr j3 , medido 3,00x 1,10x 1,30 m, inclusive fornecimento de
ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de correr j4 , medido 2,00x 1,50x 0,80 m, inclusive fornecimento de
ferragens e vidros com espessura 8mm.
Será executa a janela de correr j7 , medido 1,50x 1,00x 1,30 m, inclusive fornecimento de
ferragens e vidros com espessura 8mm.

6

OBRAS COMPLEMENTARES

6.1

Alambrado em mourões de concreto, altura livre 2,2m, espaçados a cada 3m, com tela de
arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.

7

FUNDAÇÃO PARA MOURÃO

7.1

As escavações poderão ser executadas manualmente, devendo o material remanescente
ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalização, ou reutilizado.
Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas cautelas e
precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos,
rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de
rendimento, segurança e economia na execução dos serviços.

7.2

Reaterro vala/cava compactada a maco em camadas de 20cm.
Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo
arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e
apiloadas, manual ou mecanicamente.
Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a
fim de garantir a sua perfeita compactação.
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, poderá
ser reaproveitado como aterro.
OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao material já
compactado, devendo os custos referentes ao transportes, lançamento e adensamento
decorrente da compactação, ser considerados na composição de custo do preço unitário.

7.3

Concreto Ciclópico Fck=10 MPa30% pedra de mão inclusive lançamento.
O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de
27

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. A espessura de
envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm.
O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica a
compressão mínima de 10 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto.
Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da
responsabilidade da contratada. A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos;
deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência.
O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um
concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém
preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados dirigidos para
evitar segregação ou perda de material.
O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de
sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para
garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes
do lançamento da camada seguinte.
Executados com 40 blocos, com lastro de em concreto magro com 0,45x0,45x0,05 cmm e
concreto ciclópico de 40x40x60 cm, conforme especificados no projeto complementar das
pranchas de 01/03 a 03/03.
8

REDE ELÉTRICA

8.1

Poste de concreto 300 - DN; H=11m (incl. Base Concreto cíclopico)
Fornecimento e instalação de Poste de concreto 300 - DN; H=11m (incl. Base Concreto
cíclopico) pelo fabricante.

9

SISTEMA DE PROTEÇÃO/ ATERRAMENTO

9.1

Malha de aterramento com 3 hastes de 5/8''x3,00m.
Fornecimento e instalação de 01 unidade Haste Copperweld 5/8 com conector, acessório de
instalação de SPDA, para aterramento e conector utilizado na união de cabos e fios de cobre
nu, em aterramentos para conexão do cabo à haste, sendo o conector fabricado em ferro
niquelado composto de miolo e porca. A Haste composta de alta camada cobre (254 microns).
A montagem pode ser feita com ferramentas simples tais como: chave de estrias ou de caixa,
sem a necessidade de utilização de matrizes e alicates especiais para compressão para o
conector, sendo a haste instalada sob percursão.

10

REDE DE ÁGUA

10.1

Tubo de queda em pvc 100mm - fornecimento e instalação.
Fornecimento e instalação de tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, em condutores
verticais e horizontais de águas pluviais, conforme especificados no projeto complementar da
prancha de 01/01.

10.2

Curva 90º pvc 100mm.
Fornecimento e instalação de curva de PVC, 90 graus, serie R, DN 100 mm, para esgoto
predial.

11

REDE DE ESGOTO
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11.1

Tubo em pvc 100mm.
Fornecimento e instalação de curva de PVC, 45 graus, serie R, DN 100 mm, para esgoto
predial

11.2

Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria, revestida internamente, inclus. Tampa de
concreto. Execução.
Deverá ser utilizada caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria, com tampa em concreto com
espessura de 5cm.

11.3

Junção simples pvc esg-sn Ø100mm.
Fornecimento e instalação de junção simples pvc esg-sn 100mm.

11.4

Redução excêntrica esg-sn Ø 100x50mm.
Fornecimento e instalação de junção simples pvc esg-sn 100x50mm.

12.0

PISO

12.1

Rodapé cerâmico de 7cm de altura.
O rodapé também deverá ser assentado com cerâmica de 7 cm de altura com placas tipo Grês,
medindo 35x35cm. Deverá ser executada com cerâmica da mesma linha e tonalidade do piso.

13.0

PINTURA

13.1

Aplicação manual de fundo selador acrílico ambientes internos e externos.
As superfícies indicadas receberão líquido selador, e serão pintadas com tinta Látex Acrílica
sobre massa acrílica, nas cores a serem definidas no Projeto em duas demãos.
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MANUTENÇÃO DA OBRA DE FINALIZAÇÃO DA COZINHA DE ULIANÓPOLIS-PA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Junho de 2022
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I- GENERALIDADES
1-

Estas especificações tem como objetivo estabelecer normas e condições para a execução dos serviços de
manutenção da obra de finalização da cozinha, no município de Ulianópoles-Pará, compreendendo o
fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais,utilização de
equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas necessárias à
completa execução dos trabalhos pela empresa Contratada.

2-

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados:
a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução de serviços em
imóveis públicos.
b) O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, conforme a
orientação do CREA.
c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.
d) Os regulamentos, as especificações e as recomendações da REDE CELPA, da COSANPA, e do
CORPO DE BOMBEIROS do Pará.
e) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.
f) As Normas de procedimentos operacionais do P.B.Q.P. e do Pará-Obras.

3-

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um
credenciado da SEOP, o local onde os serviços serão executados, antes de apresentarem suas
propostas, para que verifiquem a situação real do que será realizado, observando as suas
particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e água.

4-

A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e danos a
terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea.

5-

Quando existirem,todos os projetos básicos, complementares, especiais, e executivos, serão de
responsabilidade da SEOP.

6-

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade, de tudo o que ela
executar como serviço.

II-

DISPOSIÇÕES GERAIS

1- SERVIÇOS PRELIMINARES
Compete a Contratada providenciar todos os equipamentos, andaimes, maquinários e ferramentas,
necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a sua conclusão.
Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em silos previamente
preparados, com piso em tábuas de madeira forte.
Todas as taxas e licenças são de responsabilidade da Contratada.
2- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
A Contratada deverá manter, na direção dos serviços, um preposto seu, com conhecimentos técnicos
que permitam a execução, com perfeição, dos mesmos, além dos demais empregados necessários à
administração, como engenheiro, mestre de obras, etc.
A SEASTER fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer profissional em atividade no
local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em
executar as ordens da Fiscalização.
Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que será obrigatória a
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança
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de todos. Além do uso de crachás de identificação, desde que não atrapalhem os seus desempenhos, nem
coloquem em risco os seus usuários.
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:
- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto
do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77.
- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a legislação
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do
contrato.
3- DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
Antes de ser iniciada qualquer obra de demolição, as linhas de abastecimento de energia, água, gás e
outros inflamáveis, substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto e de escoamento de água pluvial deverão ser
desligadas, retiradas ou protegidas ou isoladas, respeitando às normas e determinações em vigor.
Toda demolição será programada e dirigida por responsável técnico legalmente habilitado.
Antes de iniciada a demolição serão removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis.
A remoção do entulho, por gravidade, terá de ser feita em calhas fechadas, de madeira, metal ou plástico
rígido, com inclinação máxima de 45º, fixadas à edificação em todos os pavimentos.
Os elementos da edificação em demolição não poderão ser abandonados em posição que torne viável o seu
desabamento, provocado por ações eventuais.
Os materiais da construção, durante a demolição e remoção, deverão ser previamente umedecidos.
As demolições serão executadas com ferramentas e equipamentos adequados a cada tipo de serviço, de
forma segura para todos os operários e eventuais transeuntes.
Os fragmentos pesados ou volumosos deverão ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecânicos adequados.
Os entulhos serão transportados pela Contratada e levados para o bota-fora ou para local específico
previamente aprovado pela Fiscalização.
O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes, ou outro tipo de veículo adequado no tipo de
material, a ser transportado.
A Contratada deverá observar as leis de segurança do trânsito para a efetivação dos transportes, tais como,
condução por motoristas habilitados, coberturas das cargas, condições de segurança dos veículos, sinalização
adequada dos locais de saída, velocidade admissível, etc.
Não será permitido o tráfego de veículos julgados inadequados ou com os equipamentos de segurança e
sinalização deficientes
A Contratada responderá por todos os acidentes de tráfego que envolverem veículos próprios ou de seus
sub-contratados.
Todo o entulho considerado inservível deverá ser imediatamente transportado para o local de bota - fora
aprovado pela Fiscalização onde deverá ser lançado.
O carregamento do entulho a ser retirado das obras, deverá ser executado mediante o emprego de
processos manuais ou mecanizados, de acordo com tipo e dimensão dos materiais, de forma a promover uma
adequada distribuição das cargas nos veículos de transporte.
Nas áreas de carregamento dos caminhões basculantes ou similares, deverão permanecer apenas os
operadores devidamente habilitados e a Contratada se responsabilizará sobre todos os danos causados em
propriedades ou transeuntes.
A limpeza, segurança, vigilância, manutenção e conservação das instalações a serem reformadas serão de
responsabilidade exclusiva da Contratada, até o término dos serviços e conseqüente desmobilização.
Serão de responsabilidade da Contratada: a segurança física de seus empregados, a guarda e a
conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios utilizadas na reforma.
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4- PINTURAS
Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, lixadas, e só
poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
As tintas à base de esmalte exigem, no mínimo duas demãos de acabamento, devendo apresentar elevada
resistência ao impacto e as intempéries.
As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as instruções
do respectivo fabricante.
Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo observar um
intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas.
O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo mínimo de
48:00 horas.
Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não
destinadas a receber pintura.
As esquadrias e portas em geral, deverão ter os seus topos superiores e inferiores, lixados e aparelhados.
Os acessórios de instalações, como placas cegas, placas de interruptores e de tomadas, e os de esquadrias,
como espelhos ou vistas de fechaduras,deverão ser retirados antes dos serviços iniciais de pintura, e
posteriormente recolocados.Quando citados materiais não forem removíveis de forma prática, dentre outros como
dobradiças, maçanetas, trincos, vidros, etc., estes deverão ser protegidos dos serviços de pintura com fitas de
papel auto-colantes.
Serão obedecidas as recomendações dos fabricantes na aplicação de tintas, aparelhos, massas, solventes,
etc.
Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o emprego de
qualquer tipo de detergente ou abrasivo.
Deverá ser obedecido intervalo de 24 horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta de esmalte, a qual
constará de duas demãos pelo menos.
As superfícies indicadas receberão líquido selador, e serão pintadas com tinta Látex Acrílicasobre massa
acrílica, nas cores a serem definidas no Projeto em duas demãos.
5- COBERTURA
5.1 – Madeiramento para cobertura de telhas de fibrocimento onduladas.
Não poderão ser empregadas, na estrutura, peças de madeira serrada que apresentem defeitos sistemáticos
como que:
• sofreram esmagamento ou outros danos que possam comprometer a resistência da estrutura;
• apresentarem alto teor de umidade (madeira verde);
• mostrarem defeitos como nós soltos, nós que abranjam grande parte da secção transversal da peça,
rachas, fendas ou falhas exageradas, arqueamento, encurvamento ou encanoamento acentuado;
• não se ajustarem perfeitamente nas ligações;
• apresentarem desvios dimensionais;
• mostrarem sinais de deterioração, por ataque de fungos, cupins ou outros insetos.
As vigas principais da estrutura, a terça de cumeeira e as demais terças deverão ser apoiadas sobre
pontaletes e estes apoiados sobre a laje, devendo ser contraventadas com mão-francesa e/ou diagonais.
As mãos-francesas e/ou diagonais terão de ser colocadas dos dois lados dos pontaletes, sendo que, a
estrutura deve ser contraventada em duas direções octogonais.
Os pontaletes não poderão ser apoiados diretamente sobre a laje de cobertura e as vigas principais
diretamente sobre as paredes.
As terças deverão ser posicionadas de maneira a transmitir as cargas diretamente sobre os nós das
tesouras ou sobre os pontaletes das estruturas pontaletadas. O madeiramento deverá ser montado de modo que o
alinhamento das peças seja rigoroso, formando painéis planos de telhado, sem concavidades nem convexidades.
As emendas de terças só poderão ser feitas sobre os apoios ou no máximo afastadas aproximadamente ¼
do vão, com chanfros a 45º no sentido do diagrama de momentos fletores. As emendas deverão ser feitas com
talas de madeira, posicionadas nas duas faces laterais da terça.
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A estrutura principal da cobertura será ancorada ao corpo da edificação.
5.2 – Cobertura de telhas de fibrocimento onduladas / Cumeeira para telhas em fibrocimento onduladas.
Na cobertura com telhas de fibrocimento onduladas o recobrimento lateral será da ordem de ¼ de onda,
sendo seu recobrimento mínimo longitudinal de 14 cm.
As telhas que possuírem comprimento superior a 1,83 m (6 mm) exigirão a presença de terça
intermediária de apoio.
Sua fixação deverá ser feita com ganchos, parafusos e grampos de ferro zincado, com a utilização de
conjunto de arruelas elásticas de vedação, massa de vedação e cordões de vedação fornecidos pelo mesmo
fabricante das telhas.
Deverão ser obedecidas as inclinações mínimas indicadas em projeto.
As telhas de fibrocimento deverão apresentar a superfície das faces regular e uniforme, bem como
obedecer às especificações de dimensões, resistência à flexão, impermeabilidade e absorção de água constantes
das normas técnicas.
Deverá ser observado visualmente a existência de trincas, quebras, superfícies das faces irregulares,
arestas interrompidas por quebras, caroços, remendos e deformações nas peças de fibrocimento.
Para a verificação da largura e do comprimento da telha será necessário tomar uma medida no centro da
peça com trena metálica com precisão de 1 mm, considerando-se nesse caso a tolerância de mais ou menos 10
mm. Deverá ser verificado o esquadro da telha, bem como sua impermeabilidade.
As telhas deverão ser armazenadas em pilhas de até 35 peças, apoiadas em três pontaletes
paralelos, sendo um no centro e os outros a 10 cm de cada borda.
Em virtude da necessidade de superposição das telhas em cada canto de encontro de quatro chapas, e
para que esta não resulte numa espessura demasiadamente elevada, necessário se faz o corte dos cantos de duas
das quatro chapas, dessa forma, com exceção de uma chapa, todas as outras terão cantos cortados, sendo certo
que as telhas laterais do telhado terão apenas um canto serrado.
Nas chapas das fiadas intermediárias deverão ser aplicados dois ganchos chatos na cava da 1ª e 4ª onda.
O apoio mínimo a ser deixado das chapas precisa ser de 5 cm, por isso as terças horizontais deverão ser
colocadas com a seção inclinada, acompanhando o caimento do telhado.
A montagem das telhas deverá ser iniciada a partir do beiral para a cumeeira, sendo que, águas opostas
da cobertura deverão ser cobertas simultaneamente, usando para tanto a cumeeira como gabarito de montagem.
A cumeeira deverá ser executada em peça especial, fornecida pelo mesmo fabricante da telha, sendo que
deve ser garantido seu perfeito encaixe e acabamento, a fim de evitarmos qualquer tipo de infiltração.
Não será permitido transito sobre as telhas, sendo necessário, deverão ser usadas tábuas apoiadas em três
terças, sendo que, em telhados muito inclinados as tábuas devem ser amarradas.
Deverão de preferência ser utilizadas ferramentas manuais, e quando for necessário a utilização de serras
elétricas, estas deverão ser usadas em baixa rotação. As peças de fibrocimento deverão ser umedecidas antes de
ser cortada ou perfurada.
Os furos para passagem dos parafusos deverão ser feitos sempre na parte alta das ondas, unicamente com
brocas, para se evitar a infiltração de água.
Com o mesmo objetivo deverá ser utilizada massa de vedação em cada parafuso e não deixar que seja
apertado em demasia a fim de evitar a ruptura da chapa. O espaçamento entre as ripas deve ser de 0,5 metros.
5.3 – Espigão para telhas de fibrocimento onduladas.
Na linha que divide as águas de uma cobertura (espigão) deverá ser executado peças especiais, fornecida
pelo mesmo fabricante da telha, para garantir o perfeito encaixe e acabamento, a fim de evitarmos qualquer tipo
de infiltração.
5.4 – Calha de chapa galvanizada.
Quanto ao escoamento de águas pluviais, em nenhum caso deverão ser adotadas calhas com diâmetro
inferior a 10 cm, condutores verticais com diâmetro interno inferior a 7 cm e águas-furtadas com largura inferior
a 15 cm.
Para evitar a infiltração de águas pluviais entre as paredes (e ou platibandas) e as telhas será necessário a
colocação de rufos em alumínio envernizado ou pintado na espessura mínima de 0,8 mm em todo a extensão
desse encontro.
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5.5 – Rufo em alumínio.
Para evitar a infiltração de águas pluviais entre a parede e as telhas de fibrocimento, será necessária a
colocação de rufos em alumínio, na espessura mínima de 0,8 mm, em toda a extensão desse encontro, conforme
descrito no projeto arquitetônico.

6- IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS
Deverão ser devidamente impermeabilizadas as estruturas, lajes, caixa d’água.
Os serviços de impermeabilização deverão ter execução primorosa, serem realizados por pessoal
especializado, e com material de primeira qualidade apropriado para cada caso de forma a assegurar a perfeita
estanqueidade das peças.
O tipo adequado de impermeabilização para cada caso será determinado segundo a solicitação imposta
pela água, ou seja: impermeabilização contra água sob pressão, de percolação, de chuvas e contra umidade do
solo.
As trincas e fissuras deverão ser tratadas de forma compatível com o sistema de impermeabilizaçãoa ser
empregado.
O substrato a ser impermeabilizado não poderá apresentar cantos e arestas vivas, os quais terão de ser
arredondados com raio compatível com o sistema de impermeabilização a ser empregado.
As superfícies precisarão estar limpas de poeira, óleo ou graxa, isentas de restos de forma, pontas de
ferro, partículas soltas, etc.. Toda superfície a ser impermeabilizada e que requeira escoamento de água deverá
possuir caimento mínimo de 1% no sentido da tubulação de escoamento.
A superfície deverá estar isenta de protuberâncias e com resistência e textura compatíveis com o sistema
de impermeabilização a ser empregado.
Deverá ser proibido o trânsito de pessoal, material e equipamentos, estranhos ao processo de
impermeabilização, durante a sua execução.

7- FORROS
O forro deve ser extrudado em perfis de PVC rígido, lineares, impermeáveis, na cor branca, uniforme
(NBR 14293), superfície lisa, canelada ou frisada, com brilho, com larguras de 100mm e 200mm, espessuras de
8 a 12 mm.
O sistema de sustentação tem de ser constituido por pendurais, estrutura de sustentação metálica ou de
madeira (conforme planilha de quantitativos), acessórios de fixação e arremates de acabamento.
A estrutura de sustentação poderá ser em madeira ou metálica, sendo composta de: pendurais, estrutura
primária (paralela ao sentido de colocação do forro) e estrutura secundária (perpendicular às lâminas de PVC).
Quando metálicos os perfis utilizados deverão ser galvanizados.
Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para sustentar o
sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e aos
elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo sem exercer pressão em revestimento de
dutos e outras tubulações.
A seção mínima do perfil para estrutura em madeira primária ou secundária deve ser de 25x50 mm. Os
perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que garanta a fixação dos perfis a
estrutura de sustentação e que sejam devidamente protegidos contra corrosão (galvanizados).
No caso de uso de rebite é necessária a utilização de arruela para melhor fixação. Se a fixação for por
meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a permitir a perfeita fixação do forro à estrutura
secundária. No caso de utilização de pregos para fixação em estrutura de madeira, somente utilizar material
galvanizado de ótima qualidade de modo a evitar o aparecimento de manchas de oxidação no forro.
Para arremates utilizar perfis em PVC rígido de qualidade e durabilidade compatíveis com as dos perfis
que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e junção de acordo com o fabricante). Nos cantos das
paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente à metade do ângulo entre paredes.
A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro. As luminárias não devem ser
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fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os elementos das estruturas auxiliar
ou de fixação não sofram cargas excêntricas.
Os elementos que sustentam luminárias integradas ao forro não devem apresentar rotação superior a 2
graus.
As luminárias não devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de
sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser sustentada por pendurais suplementares.
A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura deve ser no máximo de 45ºC.
1. PLACA DA OBRA
Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra (2,00m x 3,00m), constituída
de chapa de ferro galvanizado nº 26, com acabamento em tinta a óleo sobre fundo antióxido cromato de zinco, e
estruturada com régua de madeira aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo o modelo fornecido pela SEOP, que
objetiva a exposição de informações.
Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado
pela Fiscalização.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/202X SEASTER

CONTRATO PARA O PARA EXECUÇÃO DA
CONCLUSÃO
DA
CONSTRUÇÃO
DA
COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO
DE ULIANOPOLIS (PA), QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
TRABALHO,
EMPREGO E RENDA-SEASTER E A EMPRESA
.

Por este Instrumento, de um lado, o ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, com sede na Avenida Governador José
Malcher, n° 1018, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.995.816/0001-04,doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador
da carteira de identidade nº XXXXXX, inscrita no CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, residente e
domiciliadanarua XXXXXXXXXXX , nesta Capital, e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXX,
estabelecida na XXXXXXX, inscrita sob CNPJ/MF nº XXXXXXXXX e com Inscrição Estadual nº
XXXXXXXXXX
,
doravante
denominada
CONTRATADA,
neste
ato
representadaporSr.(a),XXXXXXXXXXXX , portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXX
, do CPF/MF nº XXXXXXXXX e, XXXXXXXXXXXX residente
e
domiciliado (a)à XXXXXXXXXXXXX
, tendo em vista o que consta no Processo nº 202X/XXXXX e
em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente
Contrato, decorrente da Carta-Convite nº 0XX/202X - SEASTER mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO:
1.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, Lei Estadual nº 8.417, de 07
de novembro de 2016, à Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, da legislação correlata e
demais exigências previstas na Carta-Convite de licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para conclusão da
construção da Cozinha Comunitária no Município de Ulianópolis (PA), localizada na Rua Vitória nº
741, Rezende II no âmbito do Contrato de Repasse n2 297.642-27/2009 MDSA / Caixa Econômica
Federal — SICONV n2 706092/2009, conforme, Anexo I do da Carta – Convite nº 001/2021-SEASTER.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS:
3.1. Integram o presente Contrato, mesmo sem transcrição e anexação, todos os documentos integrantes da
Carta – Convite nº 00X/202X-SEASTER, em especial a Carta-Convite, seus anexos e a proposta da
contratada.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ITENS E DAS ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

BDI

VALOR TOTAL

Conclusão da construção da Cozinha
Comunitária
no
Município
de
Ulianópolis (PA), localizada na Rua
Vitória nº 741, Rezende II no âmbito do
Contrato de Repasse n2 297.64227/2009 MDSA / Caixa Econômica
Federal — SICONV n2 706092/2009.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na Carta-Convite e seus anexos;
5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes da Carta-Convite e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos na Carta-Convite e seus anexos;
5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Carta-Convite, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva descrição do material empregado.
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como, as normas previstas na Lei
8.666/93 e legislação complementar.;
6.1.6. Informar o preposto, número de telefone e e-mail, a fim de atender às solicitações da
CONTRATANTE;
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6.1.7. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quanto da entrega do objeto do Termo de Referência.
6.1.8. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados e serviços executados, promovendo as
readequações necessárias, sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecução do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
7.1. O prazo de entrega da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da(s) nota(s) de
empenho.
7.1.1. A(s) Nota(s) de Empenho poderá (am) ser encaminhada(s) por e-mail institucional, passando o prazo a
contar do efetivo recebimento pelo fornecedor.
7.2. As parcelas da obra serão recebidas provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Projeto e na proposta.
7.3. As parcelas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Projeto e na proposta, devendo ser adequadas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, caso em que a
CONTRATANTE lavrará relatório de verificação circunstanciado, expondo o que houver constatado, com
nova notificação à Contratante quando da entrega.
7.4. Após o recebimento provisório, a CONTRATANTE verificará o cumprimento pela CONTRATADA de
todas as condições do contrato, além do cumprimento de todas as exigências, bem como qualquer alteração
que se fizer necessária e pertinente ao objeto da presente contratação.
7.5. As parcelas da obra serão recebidas definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços executados e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 7.2 não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, sem
prejuízo da garantia legal da obra.
7.7. O recebimento do objeto obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/1993 e demais condições estabelecidas na
Carta-Convite e seus anexos;
7.8. A CONTRATANTE fica reservado o direito de recusar de pronto o objeto que, flagrantemente, não esteja
em conformidade com a descrição constante no Projeto, sem prejuízo das atribuições dos executores do
contrato.
7.9O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO:
8.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento das despesas que será efetuado
mediante ordem bancária creditada em conta corrente onde a contratada deverá fazer constar à identificação
do banco, agência e conta corrente. O pagamento será em até trinta dias 30 (trinta) dias, contados a partir da
entrega do objeto que reverá vir acompanhado da nota fiscal e recibo devidamente atestados pelo(s) fiscal(s)
do contrato.
8.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
8.2. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado após a verificação da regularidade fiscal da
Contratada junto a Seguridade Social (INSS) – CND Certidão Negativa de Débitos (Receita Federal), Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço FGTS (Caixa Econômica Federal) e devem estar contidos na Nota fiscal e
os dados da Secretaria.
8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do
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Estado do Pará (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante.
8.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
8.6.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
8.7.Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no Carta-Convite.
8.8.Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, a que se
refere o item 16.1. deste Termo.
8.9.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.10.Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.
8.10.1. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
8.10.2. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante.
8.10.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.12. Será de responsabilidade da contratada o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições de
qualquer natureza, inclusive parafiscais, de competência da União, do Estado e do Município que incidam
sobre o objeto do presente contrato.
CLÁUSULA NONA - DAGARANTIA DOS SERVIÇOS:
9.1. A garantia da obra quanto a vícios de solidez e segurança é de cinco anos a contar da conclusão
da obra. E para qualquer vício em geral, o período de garantia é 180 dias a partir da construção.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:
10.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do
orçamento aprovado da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, como a
seguir especificado:
Unidade Orçamentária:
Funcional Programática:
Natureza da Despesa:
Fontes:
40

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

Ação Detalhada:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
11.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, com início em xx/xx/xxxx e
término em xx/xx/xxxx. podendo ser prorrogado na forma dos arts. 57, §1°, e 79, §5º, da Lei n° 8.666, de
1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que haja
interesse da contratante, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER
CONTRATADO:
13.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser acrescido ou suprimido até os
limites previstos na Lei Federal nº. 8.666/93.
13.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários nos serviços contratados.
13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesta condição, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE:
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
15.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
15.4. A contratante, por meio do setor competente, exercerá ampla fiscalização sobre a execução do contrato,
ficando a contratada obrigada a facilitar o exercício desse direito.
15.5. A entrega será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
contratante, com atribuições técnicas específicas, devidamente designado por portaria, em cumprimento ao
disposto na seção IV, artigo 67 da Lei 8.666.
15.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal serão encaminhadas aos seus
superiores para a adoção das medidas convenientes e necessárias.
15.7. A fiscalização será exercida no interesse da contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
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implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos.
15.8. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato e termos do Carta-Convite da
licitação deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante.
15.9. Será procedida cuidadosa vistoria por parte da fiscalização, verificando a perfeita execução dos serviços
especificados neste instrumento, sendo reprovados quaisquer serviços executados em desacordo com as
condições pactuadas.
15.10. Estando as entregas em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela
Fiscalização do Contrato e enviados ao setor financeiro da Contratante para pagamento.
15.10.1. Em caso de não-conformidade, a Contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades
apontadas e providências cabíveis e deverá responder dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15.11. O Fiscal do contrato não permitirá, sob nenhuma hipótese, que empregados da licitante contratada
executem tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no Carta-Convite, anexos, instrumento contratual e
legislação aplicável.
15.12. O Fiscal do Contrato poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
Contratada que vier a provocar a quebra de confiança ou embaraçar a fiscalização ou ainda que venha a se
conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que foram atribuídas.
15.13. O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá que obedecer as disposições contidas no
Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 que, dentre outras atribuições terá que:
15.13.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar cópia a
contratada para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das penalidades previstas no
contrato e na lei;
15.13.2. Conferir se a execução do objeto está de acordo com as especificações exigidas;
15.13.3. Rejeitar no todo ou em parte a execução do objeto, se considerada em desacordo ou insuficiente,
conforme os termos discriminados na proposta da contratada e no Termo de Referência do presente CartaConvite;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
16.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei Federal nº.8.666/93.
a)
A rescisão do contrato poderá ser:
b)
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII, do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30
(trinta)dias;
amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a
Administração;
d)
Judicial, nos termos da legislação.
c)

16.2 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
16.3 Será também rescindido no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos
do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.
16.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
17.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
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17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. Cometer fraude fiscal.
17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as
seguintes sanções:
17.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
o Contratante;
17.2.2. multa monetária de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
17.2.3 multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
17.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.2.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.5.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 17.2.3 também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 17.1 deste Termo de Referência;
17.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos
prejuízos causados.
17.3 As sanções previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5, poderão ser aplicados à contratada
juntamente com as de multa moratória, descontando- a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
17.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e nos demais cadastros.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO:
18.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheias à
vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma do Código
Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
43

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:
19.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10
(dez) dias a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO:
20.1. É competente o foro da Cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir todas as questões relativas ou
resultantes do presente contrato.
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Belém,

de

de 202X.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETÁRIODEESTADODEASSISTÊNCIASOCIAL,TRABALHO,EMPREGOERENDASEASTER
Contratada
TESTEMUNHAS:
1.

DOEnº:...........................

_

2.

Data:................................

44

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

ANEXO IV
PLANILHAS DE CUSTO FORMAÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI E CRONOGRAMA
FÍSICO E FINANCEIRO
OBJETIVO: Manutenção da obra de finalização da cozinha de Ulianópolis.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM TAB. REF. CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN.

QUANT.

CUSTO UNIT.
R$

SOMA S/BDI
R$

BDI
30,00%
PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
R$
R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1

SEDOP

10786

Aluguel e montagem de andaime metálico

1.2

SEDOP

11171

Licenças e taxas de obras (até 500 m²)

m²/mês

32,00

11,66

373,12

15,16

485,06

cj

1,00

6.158,29

6.158,29

8005,78

8005,78

Total:

6.531,41

Sub-Total 1

8.490,83

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1

SEDOP

2.2

SEDOP

2.3

SEDOP

200002 Mestre de obras com encargos complementares mês
40811 Engenheiro civil
mês
Encaregado geral de obras encargos
200004
mês
complementares

1,00

4.602,43

4.602,43

5.983,16

5.983,15

1,00

10.345,50

10.345,50

13.449,15

13.449,15

2,00

3.235,45

6.470,90

4.206,09

8.412,17

Total:

21.418,83

Sub-Total 2

27.844,47

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.
3.1
3.2

SEDOP
SEDOP

20842
21534

3.3

SEDOP

20174

3.4

SEDOP

20861

Retirada de calha em chapa galvanizada
Retirada de forro em PVC, inc. Barroteamento
Retirada de entulho - manualmente (incluindo
caixa coletora)
Retirada do forro de gesso - cozinha

m²
m²

35,00
73,44

9,36
5,73

327,60
420,81

12,17
7,45

425,88
547,05

m²

10,00

92,07

920,70

119,69

1.196,91

m²

23,00

137,31

7,76

178,50

5,97
Total:

1.806,42

Sub-Total 3

2.348,35

4.0 PINTURAS:
4.1

SEDOP

93195

Esmalte s/ ferro (superf. Lisa)

m²

3,60

37,23

134,03

48,40

174,23

4.2

SEDOP

93190

PVA externa sobre pintura antiga

m²

199,00

11,52

2.292,48

14,98

2.980,22

4.3

SEDOP

150604 PVA interna (sobre pintura antiga)

m²

145,00

11,57

1.677,65

15,04

2.180,94

4.4

SEDOP

150131 Antiferruginosa

m²

30,00

37,29

1.118,70

48,48

1.454,31

Total:

5.222,86

Sub-Total 4

6.789,70

5.0 COBERTURA:
5.1

SEDOP

70047

Cobertura - telha de fibrocimento e= 6mm

m²

73,44

77,71

5.707,02

101,02

7.419,12

5.2

SEDOP

70029

Cumeeira em fibrocimento e= 6 mm

m²

17,00

66,8

1.135,60

86,84

1.476,28

Perfil em "U" metálico 50 x 25 mm

m²

102,00

21,96

2.239,92

28,55

2.911,89

5.3 MERC/INS/H
5.4

SEDOP

80702

Manta asfáltica c/ filme de alumínio

m²

40,2

81,05

3.258,21

105,37

4.235,67

5.5

SEDOP

70277

Calha em chapa galvanizada

m²

36,00

83,66

3.011,76

108,76

3.915,28

5.6

SEDOP

m²

25,00

9,22

230,50

11,99

299,65

270590 Limpeza de calhas (0,4 x 0,3 mm)

Total:

15.583,01

Sub-Total 5

20.257,89

6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:
6.1
6.2

SEDOP
SEDOP

80702

Manta asfáltica c/ filme de alumínio

m²

10,00

80314

Impermeabilização asfáltica p/ concreto e
alvenária (3 DEMÃOS)

m²

10,20

81,05
31,23
Total:

810,50

105,37

1.053,65

318,55

40,60

414,11

1.129,05

Sub-Total 6

1.467,76

7.0 FORROS:
7.1

SEDOP

141336 Forro em lambril de PVC

m²

145,80

42,39

6.180,46

55,11

8.034,60

7.2

SEDOP

141334 Forro de gesso liso em placas

m²

23,00

34,88

802,24

45,34

1.042,91

Total:

6.982,70

Sub-Total 7

9.077,51
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral:

58.674,28
17.602,28
76.276,56
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Acórdão 2622/2013
COMPOSIÇÃO DE BDI
Proponente
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO EMPREGO E
RENDA - SEASTER
Objeto:
Conclusão da construção da Cozinha Comunitária no Município de Ulianópolis (PA)

Local:
Rua Vitória nº 741, Rezende II

Itens Admissíveis
Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)
Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)

UF
PA

Parâmetros para cálculo do BDI
Intervalos admissíveis sem
justificativa
De
De
De
De
De
De

3,00% até
0,80% até
0,97% até
0,59% até
6,16% até
5,65% até
0,00% ou
Controle

5,50%
1,00%
1,27%
1,39%
8,96%
8,65%
4,50%

Índices adotados
Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)
ok
ok
ok

3,00%
0,80%
0,97%
0,72%
7,00%
8,65%
4,50%
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Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)
BDI CALCULADO ---->

ok
ok
ok
ok
BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]

30,0%
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CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Proponente:
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA SEASTER
Programa:
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Empreendimento:
IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE ULIANOPOLIS - ESTADO DO
PARÁ

Assunto:
OBRA DE FINALIZAÇÃO DA COZ.
ULIANÓPOLIS/MANUTENÇÃO DA OBRA
Processo:
MDS / CAIXA / GE / SEASTER
Referência de Preços: BDI 30,00%

COM.

DE

SEDOP/PA MAIO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE REPROGRAMAÇÃO
ITEM
1
2
8

DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇOS P R E L I M I N A R E S
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
PINTURAS

10 COBERTURA
11 FORRO:
12 IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTO
21 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

EXECUTADO

À EXECUTAR

0,00%

Percentual (%)

1
100,00%

MESES
2
0,00%

TOTAL
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 8.490,78

Valor (R$)
Percentual (%)

R$ 8.490,78
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 2.348,35

Valor (R$)
Percentual (%)

R$ 2.348,35
50,00%

50,00%

R$ 2.348,35
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 6.789,70

Valor (R$)
Percentual (%)

R$ 3.394,85
50,00%

R$ 3.394,85
50,00%

R$ 6.789,70
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 20.257,89 Valor (R$)
Percentual (%)

R$ 10.128,94
50,00%

R$ 10.128,95
50,00%

R$ 20.257,89
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 9.077,51

Valor (R$)
Percentual (%)

0,00%

R$ 9.077,51
100,00%

R$ 9.077,51
100,00%

R$ 0,00
0,00%

R$ 1.467,76

Valor (R$)
Percentual (%)

R$ 733,88
50,00%

R$ 733,88
50,00%

R$ 1.467,76
100,00%

R$ 0,00

R$ 27.844,47 Valor (R$)

13.922,23
51,15%
R$ 39.019,02

13.922,24
48,85%
R$ 37.257,54

R$ 27.844,47
100,00%
R$ 76.276,56

PERCENTUAL ACUMULADO
VALOR TOTAL ACUMULADO

-

R$ 8.490,78
100,00%

COMPOSIÇÃO FINAL COM O BDI
VALOR TOTAL sem BDI
VALOR TOTAL do BDI
VALOR TOTAL GERAL

R$58.674,28
R$ 17.602,28
R$ 76.276,56

BELÉM, 06 DE JUNHO DE 2022.

CHRÍSTIE GÓES MARQUES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
MAT.:3542722-1

MANOEL ALBERTO LEITÃO DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
MAT.:57191420-2

ZENO MENEZES DIAS
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
MAT.: 3542679-1
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO
DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Declaro, para fins de participação no Convite nº
/
- SEASTER que a
empresa
inscrita no CNPJ nº
, sediada no endereço
, por intermédio do Sr. (a) (nome representante legal ou procurador),
vistoriou dentro do prazo os locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico
/
e tomou conhecimento das condições e dificuldades que possam oferecer para sua perfeita
execução.
Declaro que a vistoria foi devidamente acompanhada por servidor da SEASTER.
(Local), de
de
.
(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Assinatura e n° matrícula do servidor da SEASTER
responsável pelo acompanhamento da vistoria
Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
OU
DECLARAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO

Declaro que a empresa
, sediada à
, CNPJ N°:
,
telefone
, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os serviços
Objeto do Convite
/
, se responsabilizando por todas as consequências por este ato.
(Local), de
de
.
(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Observação: Esta declaração dever ser feita preferencialmente em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DA LICITANTE
À:

(Entidade de Licitação)

Endereço:

Ref.: Proposta para execução das obras do (nome da obra) .
Prezados Senhores,
(NOME DA EMPRESA), (n.º do CNPJ), (inscrição estadual), sediada _(endereço completo), (CEP)_, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _, _(cargo)_, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
e do CPF n.º
,
(e-mail) , residente e domiciliado no _(endereço completo), firmado abaixo e que
será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o
integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo preço global (valor da
obra + BDI) de R$
Outrossim, declaramos que:
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas
pelo edital e seus anexos;
b) a obra será executada e concluída no prazo máximo de
(
) dias, contado da data estabelecida na
ordem de serviço;
c) A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos;
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução
de toda a obra;
e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data
final prevista para sua entrega.
f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente
, Agência
, banco
g) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº , fax n.º e e-mail
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as
condições deste edital.

.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)

3

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO, EMPREGO E RENDA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO

ANEXO VII
MODELOS DE DECLARAÇÃO
•
•
•
•

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.
DECLARAÇÃO
AUTORIZANDO
A
SEASTER
PARA
INVESTIGAÇÕES
COMPLEMENTARES.
DECLARAÇÃO FIRMADA PELA LICITANTE, DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE
IDADE.

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas
as condições da Carta Convite nº XX/202x, sendo verídicas e fiéis todas as informações e
documentos apresentados.
Belém,

de

de

202x

Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO
(nome da empresa)
, CNPJ nº
,(endereço
completo),
declara,sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório do Carta Convite nº XX/202x, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Belém,

de

de 202x

Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO
(nome
da
empresa)
,
CNPJ
nº
,(endereço completo),
, autoriza, por este instrumento a
SEASTER a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação
no processo licitatório do Carta Convite nº XX/202x.
Belém,

de

de 202x

Nome e número da identidade do declarante
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DECLARAÇÃO
Ref.: Carta Convitel nº XX/202x
...........................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
...............................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº.....................................e do CPF nº ..............................................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP
A empresa (razão social), com sede na (endereço completo), inscrita no C.N.P.J./M.F. nº _ _ _______________________ ,
representada pelo(a) sr.(a) (representante legal da empresa), no cargo de (....), portador (a) do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _e do CPF nº _________________ , DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste ato convocatório, que a empresa
(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ Nº.
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório
em questão.

.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)
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