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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 008/2017-02
REGIME:

Empreitada por menor preço por valor global;

TIPO:

Menor Preço;

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE

PARA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS TUBULAR 6” / 200MTS PARA CAPTAÇÃO
DE ÁGUA EM LENÇOL FREÁTICO SUBTERRÂNEO, ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I.
ABERTURA:

03/10/2017, às 15:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL),
localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 98, bairro Centro, Anapu/PA. Decorridos 10
(dez) minutos do horário acima estabelecido, a CPL dará início à abertura dos
envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros
envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da licitação
ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU (PMA), através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), instituída
pela Portaria Municipal n° 367, de 19 de junho de 2017, torna público que realizará licitação, conforme descrito abaixo,
e que observará aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições da Lei nº 8.666/93, e será em tudo regida
pelas condições estabelecidas no presente Edital de Concorrência e respectivos anexos.
1 - DO OBJETO

•

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA
PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS TUBULAR 6” / 200MTS PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUA EM LENÇOL FREÁTICO SUBTERRÂNEO, ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I.

O Valor estimado para esta licitação é de R$ 158.234,49, (cento e cinquenta e oito mil e duzentos e trinta e quatro
reais e quarenta e nove centavos).

1.3 - A descrição dos serviços anteriormente feita não é exaustiva, devendo ser executadas todas e quaisquer outras
atividades relacionadas ao objeto da presente licitação, que se mostrem necessárias ao completo alcance do que é por
ele objetivado, assim como aquelas ofertadas e descritas na proposta do licitante.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Em se tratando de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, apenas poderão dela participar, nos termos
do Art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666/93, os interessados cadastrados na PMA, ou os que atenderem às condições de
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
2.2 - Não poderão participar desta licitação:
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
b) empresa associada ou que tenha sido associada ao consultor ou qualquer outra entidade que tenha elaborado o projeto
básico.
c) servidor, dirigente da PMA, ou responsável pela licitação.
d) empresas que tenham sido penalizadas, pela PMA, com a sanção prevista no Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93.
e) empresas que tenham sido penalizadas com a pena prevista no Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;
f) procurador ou representante de mais de uma empresa;
2.3 - Não é permitida a formação de consórcios para a participação desta licitação.
3 - DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO
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Para a habilitação nesta Tomada de Preços, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela PMA,
dentro do seu prazo de validade, acompanhado dos documentos indicados nos subitens 3.1.2, letras “a”, "b", "c" “d” e
“e”, 3.1.3, letras “a”, “a.1”, “b” , “c”, e “d”, 3.1.4, letras “a” e “c” e “d” ou, caso não estejam cadastradas e tiverem
interesse em participar do presente certame, deverão requerer, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, o respectivo cadastramento, devendo demonstrar, para esse efeito, o atendimento de requisitos à sua
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, através da
apresentação dos seguintes documentos:
3.1.1- Habilitação Jurídica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.1.2 - Regularidade Fiscal:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do município de Anapu/PA e a do domicílio ou
sede da licitante, e/ou outra equivalente, na forma da lei, compreendendo, inclusive, a apresentação de Certidão Negativa da
Dívida Ativa da União;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT

3.1.3 - Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), de sua
respectiva região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados
cadastrais e contratuais. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, a Certidão da respectiva região de origem
deverá conter o visto do CREA/PA.
a.1) O licitante deverá apresentar, em seu quadro técnico permanente, devidamente comprovado pela Certidão exigida
no item 3.1.3, “a”, pelo menos 01 (um) Engenheiro geológico, demonstrando, ainda, a existência de vínculo
obrigacional ou trabalhista entre a empresa licitante e o seu contratado, excetuando-se o caso do responsável ser sócio
da empresa.
b) apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado, com a finalidade de demonstrar a aptidão para o
desempenho das atividades relacionada ao objeto da licitação.
c) Declaração formal de que o licitante possui, em seu quadro funcional, profissionais com formação e experiência
compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços;
d) Declaração, fornecida pela PMA, na forma do item 16, deste Edital, de que o licitante vistoriou os locais de execução
dos serviços, objeto desta licitação, e tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das
obrigações.
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e) Declaração do Licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, nem de seus sócios ou diretores, de
acordo com o modelo constante no Anexo III e sob as penalidades cabíveis, e também o compromisso de declara a
superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei
8.666/93.
f) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo V), assinada por representante (s) legal (is)
da empresa.
3.1.4 - Qualificação Econômico-financeira:
a) balanço patrimonial devidamente registrado no órgão competente e demonstração contábeis do último exercício social, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b) O licitante deverá comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, equivalente a 20% (cinco por cento) do
valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta
A comprovação do Capital Social mínimo, poderá ser efetuada através da apresentação do Contrato Social e alterações ou
Certidão expedida pela Junta Comercial ou Publicação no Diário Oficial.
c) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

d) Certidão Negativa de Protesto.
3.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em originais, ou por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
3.3 - O documento que, em seu corpo, não constar a validade, somente será considerado válido, para efeito desta
licitação, quando expedidos até 90 (noventa) dias antes da data de abertura dos envelopes de habilitação, ressalvada a
hipótese do licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma
legal pertinente.
4 - DA REPRESENTAÇÃO DOS LICITANTES
4.1 - Cada licitante deverá, nos atos do presente certame, fazer-se representar por pessoa devidamente credenciada, por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, e que esteja devidamente autorizada a atuar em seu nome,
com poderes bastantes e suficientes à formulação de requerimentos e à tomada de decisões em geral, inclusive no que
se refere à eventual desistência da interposição de recursos.
4.2 - Considerar-se-á devidamente credenciada para os fins exigidos no presente edital:
a) portadora de procuração, lavrada por instrumento público ou particular, indicando a outorga de poderes na forma
exigida;
b) portadora de documento idôneo que demonstre a sua condição de sócio, gerente ou administrador do licitante e que
declare os limites de sua atuação;
c) apresentar comprovante de pagamento do edital;
d) documento pessoal (cópia e original);
4.3 - A não apresentação de qualquer dos documentos referidos não inabilitará o licitante, mas absterá o representante
de se manifestar e responder pela mesma.
5 - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
5.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á na data, horário e local indicados no preâmbulo do presente Edital,
observados os seguintes procedimentos:
a) cada licitante deverá apresentar à CPL a sua proposta em envelope lacrado e devidamente identificado, conforme
exigido neste Edital;
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b) após encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos às propostas, salvo expressa solicitação da CPL;
c) na mesma data, ou em data posterior, previamente designada, da qual se dará ciência a todos os licitantes, realizará a
CPL a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes, que serão lidas em voz pela CPL;
d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, promovendo-se à desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis;
e) julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios definidos neste instrumento;
f) deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação;
5.2 - Ultrapassada a fase de entrega das propostas, o licitante não poderá declinar de sua proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
5.3 - Todos os documentos e propostas serão examinados e rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes, facultandose o seu acompanhamento por quaisquer dos interessados.
5.4 - Faculta-se à CPL o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
5.5 - o resultado desta licitação será publicado no DOU, bem como no portais de transparência pública e no TCM.
6 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DAS PROPOSTAS
6.1 - As propostas deverão ser apresentadas no local, data e horário indicados no preâmbulo do presente Edital, em
envelope fechado, contendo na parte externa, além do nome do licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 02
ENVELOPE N° 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 008/2017-01
TOMADA DE PREÇOS 008/2017-01
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
PROPOSTA FINANCEIRA
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ Nº
CNPJ Nº
6.2 - A proposta deverá ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Anapu, Anexo I deste edital,
ou em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito,
em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas
com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$),
com 02 (dois) dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima,
devendo as folhas ser rubricadas;
6.3 - Apresentar preços completos (unitários e totais);
6.4 - Apresentar o formulário para preenchimento da proposta que será passado pela Prefeitura Municipal de Anapu, em mídia
e de preferência em pen drive de novo, (dentro do envelope), preenchido e sem renomear, para que não tenhamos problemas
no momento de importa-la para dentro do programa. Caso descumpra a licitante terá sua proposta desclassificada.

6.5 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
6.6 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica subentendido que a licitante aceita, irrestritamente, todas as
condições estabelecidas no presente Edital.
6.7 - A proposta deverá conter, além de outras informações de livre disposição:
a) Designação do número desta licitação;
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b) Planilha de Custos, com os preços, unitário e global, para os serviços pretendidos, em moeda corrente nacional. A
fixação do preço global não exclui o pagamento das obras e serviços extraordinários, desde que necessários e autorizados
pela PMA, tomando-se por base os menores preços unitários, constantes da planilha de quantidades e preços apresentada
pelo licitante;
c) Declaração de que nos preços apresentados estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e para fiscais, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e; outras despesas de
qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de entrega da mesma;
e) Declaração de que o licitante se compromete a apresentar todas as licenças e alvarás necessários para a execução da
obra, inclusive licença ambiental, se necessário for;
6.6 - A CPL recomenda às licitantes que, quando da elaboração de sua proposta, nela façam inserir o número da conta,
da agência e do banco em que tenha conta corrente, número do CNPJ, endereço, telefone comercial, número de facsímile, correio eletrônico (e-mail). A omissão desta recomendação não importará em desclassificação do licitante.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No julgamento e classificação das propostas, a CPL levará em consideração, além do menor preço global, as
exigências estabelecidas neste edital.
7.2 - O julgamento das propostas poderá ser promovido em reunião posterior à sua abertura.
7.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
7.4 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou contiverem emendas,
rasuras ou entrelinhas;
b) apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 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;
c) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
d) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.5 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a CPL poderá fixar às
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas
das causas referidas no item anterior.
7.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
8 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
8.1 - Após a homologação do resultado do certame licitatório e adjudicação de seu objeto, a ADJUDICATÁRIA será
convocada, formalmente, a retirar o instrumento contratual (Anexo II), e a restituí-lo devidamente assinado por seu (s)
representante (s) legal (is), consoante estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse efeito, o prazo de 05
(cinco) dias úteis.
8.2 - O contrato a ser celebrado e terá sua duração conforme o cronograma físico-financeiro, que é parte integrante do
Projeto Básico, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, após manifestação das
partes envolvidas, mediante a firmatura de Termo Aditivo, conforme disposições contidas no Art. 57, da Lei nº 8.666/93.
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos devidos, em decorrência das obrigações assumidas, serão efetuados em conformidade com as condições
estabelecidas no contrato (Anexo II).
10 - DAS SANÇÕES
10.1 - A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido
no subitem 8.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, devidamente atualizada, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária
do direito de licitar e contratar com a PMA por até 02 (dois) anos.
10.2 - Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais assumidas, ou a
infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as sanções
estabelecidas no contrato (Anexo II).
11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por infringências legais, devendo protocolar o
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a CPL julgar
e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no Art. 113, § 1º, da Lei nº
8.666/93.
11.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital de licitação perante a PMA o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil, até às 12:00hs, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
11.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
12 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
12.1 - Dos atos praticados pela PMA, em decorrência do presente certame licitatório, cabem os recursos previstos no
Art. 109, da Lei nº 8.666/93.
12.2 - Os recursos eventualmente interpostos serão encaminhados à CPL que, após ouvidos os demais interessados, não
desejando reconsiderar a decisão recorrida, deverá prestar as informações que entenda pertinentes, encaminhando-as, a
seguir, à autoridade competente para o julgamento.
13 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
13.1 - No endereço indicado no preâmbulo do presente Edital, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário
de 08:00 às 12:00, serão prestadas informações e esclarecimentos relativos ao presente certame licitatório e às condições
de participação, assim como estarão à disposição dos interessados, para consulta, o Edital e seus anexos.
13.2 - O presente Edital poderá ser adquirido pelos interessados, mediante autorização por meio de procuração da
empresa interessada em participar, no endereço e horário indicado no item acima, ao custo de R$ 100,00 (cem reais).
14 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
14.1 - Compõem o presente edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos:
a) Anexo I: Termo de Referência;

b) Anexo II: Projeto Básico;
c) Anexo III: Contrato;
d) Anexo IV: Declaração de inexistência de fato Superveniente Impeditivo
e) Anexo V: Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
f) Anexo VI: Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com administração.
15 - DA MODIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME
No interesse da Administração Pública, a PMA poderá:
a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
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b) 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.
16 - DA VISITA TÉCNICA
16.1 - As visitas aos locais das obras serão realizadas somente no dia 27.09.2017, ás 10:00 hrs, para que assim os
licitantes tenham completa ciência da natureza dos serviços, suas características, peculiaridades, das condições, bem
como das dificuldades que porventura possam existir para a execução dos trabalhos, admitindo-se como certo, em
consequência, o prévio conhecimento por parte do licitante.
16.2 - A visita técnica deverá ser efetuada por um engenheiro geológico, registrado no CREA, mediante a apresentação
de procuração, lavrada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, indicando a outorga de poderes
na forma exigida, demonstrando, ainda, a existência de vínculo obrigacional ou trabalhista entre a empresa licitante e o
seu contratado, excetuando-se o caso do responsável ser sócio da empresa.
16.3 – O licitante deverá apresentar-se até 10 (dez) minutos antes da hora marcada, na Prefeitura Municipal de Anapu,
situada na Avenida Getúlio Varga, 98 Centro, de onde será feito o deslocamento para o local da obra. Acompanhará a
visita um servidor da PMA.
17 – DA FRAUDE À LICITAÇÃO
A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos contrários ao
alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao Ministério Público Estadual,
para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos e instauração do competente procedimento
criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no Art. 88, II, da Lei n°
8.666/93.
18 - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pela CPL, observados os preceitos de direito público e as disposições
da Lei nº 8.666/93.

ADRIANA DA SILVA
CRUZ:96627816253

Assinado de forma digital por ADRIANA DA
SILVA CRUZ:96627816253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=Certificado PF A1, cn=ADRIANA DA SILVA
CRUZ:96627816253
Dados: 2017.09.22 17:11:59 -03'00'

Anapu/PA, 15 de setembro de 2017

_____________________________
ADRIANA DA SILVA CRUZ
Presidente da CPL
Port. Munic. 367/2017
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017-02
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS
TUBULAR 6” / 200MTS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM LENÇOL FREÁTICO SUBTERRÂNEO, ATENDER
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DESCRIÇÃO
1. MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
MAQUINÁRIO E ACESSORIÓRIOS
Especificação : 1.1 Transpoete, instalação e remoção
de equipamentos
Valor total extenso:
1. MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
MAQUINÁRIO E ACESSORIÓRIOS.
Especificação : 1.2 Instalação do canteiro de obras
Valor total extenso:
2. PERFURAÇÃO
Especificação : 2.1 Perfuração em Solo/Rochas
Sedmentares DN • 12"
Valor total extenso:
2. PERFURAÇÃO.
Especificação : 2.2 Perfuração em Rocha Sã DN •
06" (0 - 100m)
Valor total extenso:
2. PERFURAÇÃO,
Especificação : 2.3 Perfuração em Rocha Sã DN •
06" (100 - 150m)
Valor total extenso:
2. PERFURAÇÃO .
Especificação : 2.4 Perfuração em Rocha Sã DN •
06" (150 - 200m)
Valor total extenso:
3 REVESTIMENTO E FILTRO
Especificação : 3.1 Fornecimento e instalação de
revestimento PVC geomecânico DN • 06"
Valor total extenso:
3. REVESTIMENTO E FILTRO.
Especificação : 3.2 Fornecimento e aplicação de préfiltro granulado
Valor total extenso:
4. DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO
Especificação : 4.1 Lavagem do Poço c/água limpa e
hexametafosfato
Valor total extenso:
4. DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO.
Especificação : 4.2 Desenvolvimento com compressor
950cfm x 350 psi
Valor total extenso:
4. DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO .

MARCA

QUANT.

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

8,000 UNIDADE

0,00

0,00

4,000 UNIDADE

0,00

0,00

160,000 METRO

0,00

0,00

240,000 METRO

0,00

0,00

200,000 METRO

0,00

0,00

200,000 METRO

0,00

0,00

160,000 METRO

0,00

0,00

METRO
12,000 CÚ

0,00

0,00

96,000 HORA

0,00

0,00

96,000 HORA

0,00

0,00

96,000 HORA

0,00

0,00
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12

13

14

15

16

17

18

Especificação : 4.3 Teste de vazão (medição de nível
estático e nível dinâmico)
Valor total extenso:
4. DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO ,
Especificação : 4.4 Aplicação de dispersante químico
(ferrobactericida)balde de 5 litos.
Valor total extenso:
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Especificação : 5.1 cimentação do espaço anelar do
poço (injeção de pasta de cimento 14,5 lb/gal)
Valor total extenso:
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES.
Especificação : 5.2 Instalação de laje de concreto
para proteção sanitária
Valor total extenso:
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES,
Especificação : 5.3 Instalação da Tampa do Poço
Valor total extenso:
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES.,
Especificação : 5.4 Desinfecção com hipoclorito de
cálcio balde de 5 litros.
Valor total extenso:
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES .,
Especificação : 5.5 Análise físico-quimica e
bacteriológica da água
Valor total extenso:
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES,,
Especificação : 5.6 Relatório final de escavação do
poço
Valor total extenso:

24,000 BALDE

0,00

0,00

METRO
12,000 CÚ

0,00

0,00

4,000 UNIDADE

0,00

0,00

4,000 UNIDADE

0,00

0,00

4,000 BALDE

0,00

0,00

4,000 UNIDADE

0,00

0,00

4,000 UNIDADE

0,00

0,00

Total :

0,00

Valor total da proposta por extenso :

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 8.666/93 .
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:
a) o prazo de validade desta proposta é de :
dias;
b) as condições de pagamento são:
;
c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos
trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das
condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;
d) o prazo de entrega / execução do objeto licitado é de:
dias.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017-02
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO»
I - DAS PARTES
CONTRATANTE:
O Município de «CIDADE», através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, CNPJ-MF, Nº
«CNPJ_DA_CONTRATANTE», denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato
pelo Sr. AELTON FONSECA SILVA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do RG nº 3713985 SEGUP/PA e do CPF nº 640.951692-49, residente à Avenida Sandro Scarparo, nº 45, Bairro Novo Panorama,
Cep 68.365-000 - Anapu-Pará.
CONTRATADO:
«EMPRESA_CONTRATADA»,
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»,
com
sede
na
«ENDERECO_CONTRATADO», de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado
pelo Sr.
«NOME_REPRESENTANTE», residente na «ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO»,
portador do «RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO».
II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente
qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo «NO_LICITACAO» pactuar o
presente
instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - «OBJETO_CONTRATADO»
«ITENS_CONTRATO»

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no «FUNDAMENTACAO_LEGAL» da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA
3.1. Na execução deste contrato, obriga-se a CONTRATADA dedicar todo empenho necessário ao seu fiel e adequado
cumprimento, obrigando-se ainda a:
a) Providenciar imediatamente após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/PA, entregando uma via para os arquivos da CONTRATANTE, tal comprovante torna-se indispensável para a
emissão da Ordem de Serviços e o início da Obra;
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b) Manter durante toda a execução do contrato, 01 (um) Engenheiro geológico devidamente credenciamento para
apresentar a empresa executadora das obras e responder, esclarecer todos os atos relacionados aos serviços;
c) Observar rigorosamente, todas as normas pertinentes à Segurança e medicina do trabalho, fornecendo todos os
equipamentos necessários à manutenção da integridade física de seus empregados cujas atividades laborais serão executa
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da «NOME_DA_CONTRATANTE» as notas de empenhos e respectivas
notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando
nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindo-se em
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser
solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante
comunicação por escrito.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
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4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo
Setor Competente.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindo-se
em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e
poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, mediante comunicação por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na
execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as
seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa;
Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE,
impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que
aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia
do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por
ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à
penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só
serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade
competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em
que foram aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ «VALOR_CONTRATADO»
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data
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final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período
respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas
fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta
adjudicada e da órdem de serviço emitida.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação
orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR», ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser
empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria
geral de contratos e disposições de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de «CIDADE», como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e pelas testemunhas abaixo.
«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO»

«NOME_DA_CONTRATANTE»
AELTON FONSECA SILVA
Prefeito Municipal

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1.________________________________

2.________________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017-02
ANEXO III

PMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU.
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO TP Nº 008/2017-02

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

A empresa -----------------------, com sede a ----------------, nº --, inscrita no CNPJ sob o nº ---------------- ,
conforme o parágrafo 2º , artigo 32 da Lei 8.666/93., com redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de Maio de 1998,
declara, sob as penas da Lei, que até esta data inexistem fato impeditivos para sua habilitação no processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local....................................................................
(data)

.....................................................................
(Representante legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017-02
ANEXO IV
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO

PMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU.
COMISSÃO PERMENENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO TP Nº 008/2017-02

................................................................(razão social), inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) ........................................, portador (a) do
RG nº ..............................., e de CPF nº
....................., DECLARA, para fins do disposto no Art. 27 V. da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar acima)

Local____de__________ de 2016.

________________________________
assinatura do representante legal
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TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017-02
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO.

A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua ____________________ , no ______
, ___(cidade) _______(estado) , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(C.N.P.J.) sob o no ___________, por
seu representante legal(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Local____de__________ de 2017.

________________________________
assinatura do representante legal
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