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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170810PP00058
LICITAÇÃO N°. 00058/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RUA FLÁVIO RIBEIRO, 74 - CENTRO - BELÉM - PB.
CEP: 58255-000 - Tel:(083)00000000.

Smplitmente O^^^^
tomínúNirn^n^^^
qualificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57. doravante denominado
I '
°
conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do
P°f sua Equipe
Apoio, asn°lOhOOmin
do dia
de Agosto
2017
endereço
acima indicado licitação na modalidade
PregãodePresencial
00058/2017.
tipo28menor
preço-detudo
deno
acordo
com

0?1/2oTHV

^0-^20. de 17 dê jSlho de 2oKcretrMun^

pela123.
LeideFederal
n°. 8.666. de
de junho
de conforme
1993 e suas
alterações posteriores, u°
bem como a■ ®Leisubsidiariamente
Complementar n°
14 de dezembro
de 21
2006
alterada
os
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Contratação de enqenheiro
civil para elaboraçao de projetos, desenhos gráficos, avaliações de imóveis elaboração de olanHhas de
^ especificações,
e financeiros,
fiscalização
relatórios fotográficos
e parecer cronogramas
técnico junto afísicos
Prefeitura
Municipal de
Belém/PB.de obra, emissões de medições'
1.0.DO OBJETO

civil para elaboração de proietos desenhos
gráficos, avaliações de imóveis, elaboraçãoContratação
de planilhasdedeengenheiro
quantitativos
e especificações cronooramás físicos e

fotográficos^e pa?e%Tty;i°cSjãnTI
Refe^TênT-AnexoTde

encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de
<lescrlta, que será processada nos termos deste Instrumento convocatório esoeclflcacões

!tov/W?L®f'

^^"iPlsnísntares que o acompanham, quando for o caso. Justifica-se- Pela necessidade da

nmll
- Contratação de engenheiro civil paratSS de
cZof■
de Imóveis, elaboração de planilhas dl quantItat vL e elpedfcS^^^^
3 r" !financeiros, fiscalização de obra, emissões de medições, rllatórioffoiogrâtol e
medida de
de lnterelIe
" c?nsWerada
oportuna e Imprescindível,
como relevante
meoioa
interesse Dúbfco"Ta-í
publico, e ainda, pela necessidade
de desenvolvimento
de ações bem
continuadas
nara a
Ih^alradal®
í"®® peitnentes,
visandonasâ ferramentas
maximizaçâodedos
recursos emaprovadas.
relação aos objetivos Programados,
programados
obseivadas as diretrizes
e metas definidas
planejamento

MÍ^'rnrinm!!"tt 1"
nâo será
concedido
tratamento contidas
diferenciado
Microempresas
e rEmpresas deTOtitrataçâo,
Pequeno Porte,
nos termos
dasodisposições
nos

To

estarem pmsentes, isolada ou siLltlnel« L sft

j previsto nos demais
diplomaArtigos
legai. do
Fica,
no entanto,
assegurado
a ME
diferenciado e simplificado
Capitulo
V,Seção
única, da LC
n».
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

oy^oTarnofhorar'^'^"''^®^
refereiítes"'To''L^r!Í?»nr=^^^

"°®

oodginaiatêol^^TsS^^^^^^^^^

"

de expediente: das

"'""Pugnar, solicitar esclarecimentos ou providências

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus aneyns HpriHir

xjssss£is:sr

""

'••»"

«sssiss

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEX0 I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGUURIDADE - HABILITAÇÃO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita da seguinte forma:
3.2.1.Pela Internet: www.tce.pb.gov.br; e

^

3.2.2.Impresso:junto ao Pregoeiro gratuitamente.
4.0.DO SUPORTE LEGAL

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

nlr í'^1

''®'® ® ®íe®"Ção do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do

partir daTssi"d?Sto°

P®" '■®' ®

®®'^

®

considerado a

Início: Imediato

Stín'?^^

"aS°uí

'®"®° °<®' ^""frat^doía) ficar disponível 08 (oito) horas diárias a serviço da

determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de
a?

'■®®P®='ivo contrato, poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos yrnaíiarttefacsn
entre as parles, conforme
o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características ^^o licitai

REC^SRlSrPRÓP^

P-

Dotação consignada no orçamento vigente 2017

NS?

Elemento de despesa

x^py^

3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

asssrísi

SSÍSSSÍpZSS,"""*"®' '-l""»" "" -«l»" "•

»» «rmo. M.«m

pfnuenrpirtl^f
'5'^'"®
abertadaa legislação
quaisquer vigente.
interessados, inciusive as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados,
nosétermos
ae
6 3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime faiimentar empresas estranoeiras aue

nâo funcionem rio pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para feita® ou

Ad^rstraçâo Púbirca ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direto dTiidtar eS^^^

o

6.4.0S licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via noQtai oom

Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-ios em tempo hábii ao endereço constante^o preâSi deste
- "-"is Sebastião Aives. Não sento rS^orSaLnte Sto

S dTparttef^o

®®®"°® ® °

desconsiderado para

e.S.Quando Observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes Junto ao Preqoeiro sem a oermanência Hp

íancirvCTbafs.

«cará subentendido que o iicitánte abdicou da fase de

6.6. É vedada à participação em consórcio.
7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.0 iicitánte deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro quando for o caso através dP um
Sdpmcs^n "
os documentos que o credenciam a participar deste procedimento iicitatórió inciusive com

^p?ã n Lt

^ pSe=eror

®

C^da Iicitánte credenciará apenas u^

"®®'® —- PodenT^e^Su^i;^

7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos;
representante legai: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei quando for o

Tassumr^^^^^^^^^

-P-sos seus poderes para exLer direitos

h'®®"'
®
certame; osacompanhada
corSdente
mstiumento de
constituição
da empresa, quando for oPertinentes
caso, queaocomprove
poderes do tomanS
nara e
utorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
7.2.3.0 representante legai e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficiai que contenha foto.

o rente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo iicitatórió. Para

necessáHos^^^^
concorrentenaseus
envelopes,
e outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados
forma
definida declarações
neste instrurn^ftj^nèj^

7.5 N_ o momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu represente devida^te

credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação?Í8 FIs
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.

7.5.2.Declaraçâo dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme^nòdêio^Anexo
°

®® enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o caso sendo

simDlffi^ndonáTr™'d«fl^
empresa
de pequeno
porte
e recebendo,
portanto,
simplificando na forma definida peia
iegisiaçao
vigente. Tai
comprovação
poderá
ser feitatratamento
através dadiferenciado
apresentaçãoe
de qualquer unri dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente

®

habilitado, devendo ser reconhecWa a «ra em cartéri^do

teSrn noLnt f
"a Sede do licitante ou equivalente, na forma da
nahiift^L'^Ho
it"t
,
ausência
da
referida
declaração
ou
certidão
simplificada
suficiente diferenciado
motivo para ea
iriabi teçao do licitante, apenas perderá, durante o presente certame,
o direito não
ao étratamento

simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.

"oi^menio oirerenciaao e

refadonadi nos itens
tens 7*6
1 77.5.2
á 9°»e 77.5.3 deverá ser apresentada dentro
foremdo enviados
via postai,deaPreços.
documentação
relacionada
7.5.1,
envelope Proposta
8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

hdira^esnoanverea

01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N». 00058/2017
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

An6xo°r®'pm'®n^,°n»i''«mir

®® especificações constantes deste instrumento e seus eiementos -

J'
timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante
®"'® "®'"em algarismos.
6 outias caracteristicas se necessário, o quantitativo ec os
valores nnter'i!?p®t®?°i"
unitário e total expressos

PJi®®'?
T. estãoP''®'?'.
P®''® ®®d® iteni.
com a utiiização
Indicações em contrario
sujeitas a correções observando-se
os seguintes
critérios:de duas casas decimais
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

8.3.2.Exces®o de dígitos: sendo o primeiro digito excedente menor que 5, todo o excesso será suorimido caso

contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos. '

fnftíio°r??00o/
3"®""*'®''®
"i'"™® Pe "n''P®des
ser cotada,- por
item,I. não
deverá em
ser
interior a 100 /o da estimativa detalhada
no correspondente
Termo dea Referência
Anexo
Disoosicâo
ontrário nao desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza sem

alternativas rasuras emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datadaTas^naS oeb

responsável com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execucâo das

nTllll pertinentes
pagamento,quedao licitante
sua validade
que não poderá
observações
julgar necessárias.

quan™?pre^^^^^^^^
pSeSfdfr^enVvl^^

® °'®'°'
™

ser inferior a 60 dbs e ouLs ""ormaçoes
infoS^^e

muitipiicação do preço unitário peia
°® ®®™P®.

8 8 No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
rrentes

na unidade
de medida
utilizada,
observada a devida proporcionalMâS
na multiplicação ^
e/ou soma de valores,
prevalecerá
o valor
corrigido.
T

P°® pi^zo® d® entrega ou execução, das condições de paa

? subentendido que o lioitante aceitou Integralmente as disposições do instrumeira

Sílfcínara
T !fda ' respectiva
®'®"^in®Ç®®s
"ele contidas para as referidas exigências nâ%
motivo para =a desclassificação
proposta.

devw!mente'^p'ÍLno^

►convo

apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteja

licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados A

eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.

oul^Trí

® Pr®f®i'"^® MunifiP®' de Belém/PB, que deverá ser protocolada até 24 (vinte e

expediente

®P®rtura do Certame na Secretaria de Finanças deste município, em horário normal de

8.13. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.
9.0. DA HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos necessários à habilitação dos iicitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via dentro de

envelope lacrado, contendo as seguintes Indicações no anverso:

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N». 00058/2017
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:
9.2.PESSOA JURÍDICA:

9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

Contrato Soclal em vigor, devidamente registrado, e em se tratando de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

com^fndiraíSn^

® <^®'"°"®"^®ÇS®® Contábeis do último exercício social apresentados na forma da Lei

^
^o^^®®?®""®"'®®
do livro
dlárlo em queassinados
o mesmoporseprofissional
encontra habilitado
bem comoe
apresentação Hdos competentes
termos de abertura
e encerramento,

pravfsórios

J""*® comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

FedSfSvfdaAfila^

' ®' ®'®' '

® Tributos

"®®®''^®® '^®® Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma

de^le^toToTS r.RF

®h''®'®' ' ® ^ ^®9""^®de Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo

íocllTalSScaTederL^^^^^^^^^^

®®''"'®®

d® inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a ai>resentacão de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo Vll-A da cSdaio dlrLÍs do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-LeI n" 5.452, de 1» de maio de 1943.

27^fndIo rd^LÍs
He err'"®r
fde Stfr sía iodai L

Anexo lí

i^onsoiioaçao aas Leis do

Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art.
'i"®
^ Pedicipação na licitação;

cláusulas e condições do presente Instrumento convocatório, conforme modelo :

negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licita

(trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

9 ZlO.Cornprovaçâo de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade iou:
objeto da licitação, no mínimo de 02 (dois), feita através de atestado fornecido por pes
publico ou privado.

jurídica

^

9.2.11.Prova de inscrição do registro de quitação, pessoa jurídica, acompanhada da pessoa físicí^

certifi^cío^®®"'^'^

estatística aplicada à engenharia de Avaliações de imóveis urbanos,

9.2.13.Apresentar curso de AUTCCAD, para comprovação de realização do objeto ora licitado.
9.3.PESSOA FÍSICA:

9.3.1.inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF e a Cédula de Identídade - RG.

Federai?® folvtóa^^^^

<'®

'•®l®«^°® ® Tributos

9.3.3.Certidão negativa da Fazenda Municipal da sede do ORC - Município de Belém.

^

9.3.4.Prova de inscrição do registro de quitação, pessoa física - CREA/PB.
^®J"®xÍftência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a aoresentacâo de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo Vil-A da Consòndacão ^
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

zr inciso v da Lei 8.666/93, de superveniencia de fato impedit voT°,
noInciso
que diz
respeito
oarticioLãoFederal
na llritarãn"fncisordfL?8
XXXili,
da àConstituição
- Art.

Anexo II

'

®

instramento coCcatóriSo^e

9.3.7.Comprovante de residência;

''® ?a.Pa'='dade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao

ou privado
^

'®''®

^® ®'®®'®''° fornecido por pessoa Jurídica de direito público

''® '"'®'^®^®"®'® estatística aplicada â engenharia de Avaliações de imóveis urbanos,
9.3.10.Apresentar curso de AUTCCAD, para comprovação de realização do objeto ora licitado.
Mm índice correspondente,
?ITel^lifeÇão
ser organizados
na ordem
descrita processo
neste instrumento
precedidos nor
oor
uni
podendodeverão
ser apresentados
em original,
por qualquer
de cópia'autenticada

^rtóno competente pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoto ou publicaç?oirór7â?dTi?pran^o^^^^^^
P®rf®''®'"®"f®
l®9'v®is, sem
conter burrões,
emendrouPorenShas
S
do prazo de validade, e encerrados
em envelope
devidamente
lacradorasuraf,
e indévassável
seraoenáruma

formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.

aas vfas
vias orS
originais oa?
para autenticação pelo Pregoeiro
ou membro® da
Equipedas
de Apoio
da Dublicacâo
em óroão ou
na
das
p ° ^®"®''^®"f?'
®"sência
cópiasoudevidamente
autenticadas

®P^®®®"'®Ç5° de documentos de habilitação fora do^nveioprespecm^ t^ro resS
Sntn<f
obtido via aInternet
?nd™
eletrônicos correspondentes.° í^^mento
Poderão serforutilizados,
critériosuadolegalidade
Pregoeiroserá
os coTO^nos
documentor^daS^^

pXs fcSesTu"

da autenticidade de elementos apresentados

10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

Olass!ficacâoto°al"oí«^^^^^^

?®''® Identificação de quais irão passar a fase de lances verbais e na

§2
52°^daTei"8
, da Lei 8,666/93, a classificação iniciai para a fase de lances verbais,
escritas,seefará
apósatravés
obedecido
de s o'

con^ratLâífnaU!®
- fase de
lances deserá
assegurada
contratação para as'icitaçâo
microempresas
e empresas
pequeno
porte. como critério de desemi i3p

cyc

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -

(dncfpoTcW

®

nm

95%

^

acima definida, proceder-se-á da seguinte

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada oara aoresentar

nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusâo

Ifrân'í!f°
contratação
da microempresa
empresasedeenquadrem
pequeno porte,
na formadedoemoate
item anterior
serão
convocadas as ademais
remanescentes
que porouventura
na situação
acimá
definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;

^

Ip pnrnnfr?^°
^"cia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte aue
wpnf?fí aquela
"i° que primeiro
estabelecido
como situação
empate, será realizado sorteio entre e?as para aue se
identifique
poderá apresentar
melhordeoferta.

Iieíljrado'^o
observada
empate
assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte a osituação
obieto de
lirltadn
QPróe
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
definida,
somenteporte.
se aplicará quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1 Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 rnuinrp^
minutos após o horáno fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceto.

ilmonto

aberta â sessão púbiica pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento dos interessados

11.3. o não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da rpimiân

lüirfnT

hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos

proSd°e"prfçor""®'

®

"®

destinada ao recebSfo das

11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e Documentação p a

Stelâa ®®''®'®'^® ''® qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo juntamente com a sua

convocatório rJoIicS^doOirtf
e solicitará dos licitantes
1"®"'°
que^examinem a® documentação
camprimento das
nelesexigências
contidas. constantes no instrumento
nline

°í® Í!'®balbos, O Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura formuladas

aoíelsfm
®'" ®®9"'^®' classificação inicial, indicando a proposrdrmlnorTmço I
Xd^S^
f
i
®®®''°®,
®
®"P®"°^®s
eriipoderá
até dezdivulgar
por cento,
reiativamente
â de Lnor
cotado. Entretanto, se assim julgar necessário,
o resultado
numa nova
reunião.valon para cada item

o.

ilirfpimTníhÍÍT
^
apresentaçâo de lances verbais pelos represeníalSÍ5a?&slicitantes
nart^ do
nlfautor
Q f ^da ^proposta de maior
deverão
ser formulados
de forma
sucessiva,
distin^e
dec^^tes
partir
preço.
Serão realizadas
tantas
rodadasem
de valores
lances vertíK
quantas
s^eréma

SISÍ

interrompida, marcando-se uma nova sessão púbíic/^tRcüugíâ dos

11.lO.Nâo serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o vaior orçado e
implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e nâ
manutenção do ultimo preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando cónv3^>lS^^

aa
classificada, quanto ao objeto e valor,® decidindo motivadamente
respeito. examinará a aceitabilidade
da primeira
primelra^c^^^^^^
propostas, oaPregoeiro
aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de

habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições hablllfatórias

TOncidor L°ndò®íhe^

recursarqSndo for o caso

exigências fixadas no Instrumento convocatório, o llcitante será declarado

° respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase

11.13,Se a oferta nâo for aceitável ou se o llcitante nâo atender as exigência habllltatórias o Preooelro examinará

^

do °OTomnanto®®I"®"'®®'

instrumenrcorívLtfria

classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo á habilitação

®

de uma proposta que atenda as disposições do

circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao final,

será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e iicitantes presentes.

mVroem^res^^í"omnmL';®H^°'^'''®'^
® comprovação
regularidade
fiscal e trabalhista
das
empresas de pequeno porte somente
será exigida de
para
efeito de assinatura
do contrato
observando-se o seguinte procedimento:

lirlintar

'

e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão

rinp?,m=nL^ documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os
mp3nque
1 esta
«r apresente alguma restrição;P®!"® ®f®i'° Pe Habilitação e Integrantes do envelope Documentação
mesmo

hp nnMn^ofHf=.°
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
nfn?mni?,=?i "
í'''"®
coTesponderá ao momento em que o llcitante for declarado vencedor
HAhf
P®ri°do.
s
critério
do ORC,
paranegativas
a regularização
dacom
documentação,
pagamento
parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões
ou positivas
efeito de certidão
negativa;oii
documentação, no prazo acima previsto. Implicará decadência do direito á

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os

^ Iicitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do conirato, ou revogar a «citação
12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo Item relacionado no Anexo I - Termo de Referência ri®

tem
item oorresSonSs
correspondente ■

riPdIgo, manifestamente Inexequivel nos termos do Art. 48,11, da Lei 8.666/93 o mesmo

ri^oi^i^^ricia não desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso! apenas o

13.0.DOS RECURSOS

13.1.Declarado o vencedor, qualquer llcitante poderá manifestar Imediata e motivadamente a Intenção de recorrer

observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIM, da Lei Federal n". 10.620.

mtençao oe recorrer,

13.2.0 acolhimento do recurso Importará a Invalidação apenas dos atos Insuscetíveis de aproveitamento.
'1'®rii®,'®
® motivadaaodo
llcitante Importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto da licitaçao
pelo Pregoeiro
vencedor.

íentector'^'''"®

®

P® ORC fará a adjudicação do objeto da lloltaçâoíCHJBjDonente

13.5.0 recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Prea
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08 00 as 12 00 horas
seguinte endereço: Rua FIávio Ribeiro. 74 - Centro - Belém - PB.

'

14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de

naçsrquanrfÕrtSto

n®=essários â Adjudicação e Homologação da respectiva

dísco'?dar'rdltor®ThL^^^^^
®®'"P''® ®
P°® interesses do ORC
noniiw
de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Preaoeiro revooar ou
16.0.DO CONTRATO

dP

F®'® ®"'°PP®P® ®"P®Por do ORC,o adjudicatário será convocado para dentro do prazo

caso

® ®°"®®®"P''°® P® P®»® P® recebimento da notificação, assinar o respectivo con^nLan^for o

alterW nafon^a d^^Zeb^

P®'® '■®' ®

P°''®"P° ° ^®®'"° ®°fr®^

^ conyocação
assinar
contrato, etentia
ocorrendo
do prazo
de validade de sua
proposta, ®'®"P®"P°
o licitante perdera
todos ospara
direitos
queoporventura
obtido esta
comodentro
vencedor
da licitação.

OTndteões'^Ítete!LSos^'/;,°„,^^^^

para&lm

? v®"®®P°r nâo comparecer para assinatura do contrato no prazo e

remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente,

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor poderá ser alteraHn
rie
Contratante
ou por
casos previstos no Art 65 e será rescindido'
de nip^n^
pleno direito, pelo
conforme
o disposto
nosacordo
Arts. 77.entre
78 eas79partes,
da Lei nos
8.666/93.
rescindido.
se Tizerem
do valor inicial
atualizado
do contrato. ou supressões que
torer^ necessários, até 25 /o (vinte
f e cinco por cento)condições
contratuais,
os acréscimos
16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Im

da sua proposta,
celebrar o dacontrato
deixar
documentação falsa exigida validade
para o certame,
ensejar ò não
retardamento
eSção
de desLentreoar
obfeto

rudrfis^Tflc^SJf
H 7 >®"'®^"®. ®.''®®"''°
comportar-se de mSôneo c7coS
^
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Munlclolos e será
16.2.A recusa Injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos leqais suieitará o Contratarin

^™"ta de^mora^elí w' f ® ®®3"'"7 P?"®"^®^®® Pmvistas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência- b

fun~X77S66/9?Í7a^^^^^^^^^^^^
r-nnwoH

' ' ®''"""®"®®'^®"'®. P"®!^"®^ d®® penalidades cabíveis

m"lta OU indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao

corresponVnte^

'l"® ° f®'® será registrado no cadastro

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

«I faS

f®

"'"«èV
f\

® ®°'"P^°v®Çâo P® execução pelo ORC do objeto licitado, observac^Mâlc^tlcas

anÁ^
H quantidade,
®P"'^®'®"'®
emitidoeporoutros
funcionário
ou Inerentes
comissão específica
após ta verificação da
qualidade
aspectos
nos termosde^mente4esaa;íados!
das
normas técnicas e legislação pertinentes, e conseqüente aceitação.

'

18.0.DO PAGAMENTO

Idofarinf
adimptemento

realizado mediante processo regular e em observância ás normas e procedimentos
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de

rmnnnr=mf

Pfrlodo, não Será superlor ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o

financliraT

°

® ®®'^P''® ®'" conformidade com a disponibilidade de recursos

Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira oue
nlnílíT''®®'®'
a qual podeil se° compensaram o pa^mento
pendente, sem que isso geret
direito a acréscimoinadimplência,
de qualquer natureza.
19.0.DO REAJUSTAMENTO

6° d

8

''®'° P®'''°P° P®

®"°' ®''®®'° P®^® o® o®®os previstos no Art. 65, §§ 5° e

o.P.®?®P"iliPno econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as

partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

meuianie comprovação

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

qSalqueMIpTdetnderzrçãr^^
LicItantT'^"'^^

elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame,
''"® credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma

2a3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de Interesse público decorrente de fato

supervenrente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por Ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
Í*N

h^tnrio rat ficaçâo ^da convocação,
P®"^® ® /®®lizaÇao
dos eventos
da presente lioitação
sejam declaradas
feriado, e não
havendo
ficam transferidos
automaticamente
para o primeiro
dia útil subsequente
no
mesmo local e hora anteriormente previstos.

suosequente, no

® supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de

sejam d4 boa quaTdlde^S^Ka^^o.'
oroM^^tofoeío

regularmente comprovado, desde que

novos serviços surgidos durante a execução do contrato, serão

«SfnfitL
? e cláusulas
e submetidos
à apreoiaçâo
regulada pelas condições
do contrato
original.do ORC. A execução dos serviços não previstos será
° dosP®'"
oonveniêncla
administrativa
ou técnica,
se reserva no direito de paralisar
execução
serviços,
cientificando
devidamente
o Contratado.
pc^^^riisar aa qualquer
quaiquer temoo
tempo aa
'?;'P09"®'' P®r®nte o ORC nos termos do presente Instrumento, aquele que, tendo-o

hipótese em^que&urcado'nã1'tireM

irregularidades que o violaram

mâo
nfthf'°utilizada,
nllcitantes,
Incluídos
os custos
aquisjgasvwTra
mão-de-obra
impostos,pelos
encargos,
fretesjáe deverão
outros queestar
venham
a Incidir
sobre oscomrespecti^
preços.

os seus
elementos
constitutivos, estão
disponifejlS^^j
agnético, podendo ser convocatório
obtidos junto aoe todos
Pregoeiro,
observados
os procedimentos
definidos
peliSfeC. ^
20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instnmíSÊ^Tc^o

fnstSçâó rp?oressa
CoiTnrc3'^dc^Dc^

f®"'®'!?® r

®

âo do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior

''® '""9®"®'® destinada a esclarecer ou a complementar a

decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da
Belém-PB,

e2017.

ALVES

ioeiro Oficiai

^^ane/7/

n

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES
1.0.DO OBJETO

1;1.Constitui objeto desta licitação: Contratação de engenfieiro civil para eiaboraçâo de projetos, desenhos
"1® imóveis, eialjoraçâo de pianiihas de quantitativos e especificações, cronogramas fisicos e

Mun^^a°d'e Be?ém/^ °

rnedições, reiatórios fotográficos e parecer técnico junto a Prefeitura

2.0.JUSTIFICATIVA

^ necessidades do ORO, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e

ícS
in! do
; objeto
t P/°®®ó(mentos
necessários para viabilizar a contratação em teia. As características e
especificações
ora licitado São:
CÕDIGO
1

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE
Contratação de engenheiro civil para elaboração de projetos, desenhos UNIDADE
Mês
12
gráficos, avaliações de imóveis, elaboração de planilhas de quantitativos e
especificações, cronogramas físicos e financeiros, fiscalização de obra,

emissões de medições, relatórios fotográficos e parecer técnico
3.0.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

®""® ® obrigações
concernentes
à legislação
fiscal,
civil,perante
tributária
bem como por todas °®
as despesas
e compromissos
assumidos,
a qualquer
titulo,
seuse

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

f

õ®"" ®® despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações,

® H "^P®rf®iÇões
ou quaisquer
irregularidades
discrepantes às exigências do instrumento de ajuste
pactuado, ainda
que constatados
após o recebimento
e/ou pagamento.

autoTzãçârdfcLlratente^

°

®®lvo mediante prévia e expressa

durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as audições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo iicitatório, se for o
caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que soiicitado.

ha^bintaçâo'^°^^

^

^''3' empresa que apresentou a documentação na fase de

assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se

rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, li, da Lei 8.666/93, o
mesmo será desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta, ojiaDüirfeCo caso

apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

''

5.0.MODELO DA PROPOSTA

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços corres,,
licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devida
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01'

lAQ ALVES
reqoeiro Oficial

do o

íchido.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017
PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017

®ngenheiro civil para elaboração de projetos, desenhos gráficos, avaliações de imóveis

elaboraçao de planilhas de quantitativos e especificações, cronogramas físicos e financeiros fiscalização Hp nhra'

emissões de medições, relatórios fotográficos e parecer técnico junto a PrefeíurI InfcfpTde
PROPONENTE:

Prezados Senhores.

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

Contratação de engenheiro civil para elaboração de UNIDADEjQUANTIDADEÍP.UNITARin
projetos, desenhos gráficos, avaliações de imóveis, Mês

elaboração de planilhas de quantitativos e
especificações, cronogramas físicos e financeiros,
fiscalização de obra. emissões de medições'

relatórios fotográficos e parecer técnico

'

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

de

Responsável
CNPJ

de

TOTAL

01/02

A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2017
MODELOS DE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

8

cumprimento do disposto no Art. 7°, inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei

rnnSifnilIall'Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro
'"®' de
® ®'"
3ca'aniento
ao disposto
no seu
Art. quadro
7° incisodeXXXIil
da
1999,
declara não
possuir em
pessoal
om ™

insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis

tegfeía^ Vigente trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.
^2. §2".
proponente acima qualificado,
declaralicitação
não haver,
p esente data. fato impeditivo no que diz respeito
à ohabilitação/participação
na presente
nãoatésea

obrigitoriedade
de infoSocomênciaf
postenores._ Ressalta, ainda, nâo estar sofrendo penalidade de declaração
de idoneidade
no âmbito da

afimlâ^o'^° ^
ranvõcatóri^''^^^°

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente
submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento

®
conhecimento
convocatório e submeter-se
as condiçõest®''
nele
estipuladas.e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

REF.; PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração Independente de proposta.

rlSflSn

disDost^n^ttem 7 sTrtn

-°

aSdo°C?dTgo Pena%'.^teim°^uT°

como representante devidamente constituído de

doravante denominado (iicitante/consórcio), para fins do

-P®®'®'°

apresentada para participar do Pregão Presenciai n® 00058/2017 foi elaborada de maneira

mdependente peio licitante. e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte direta o indiretamente
00058/20%
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n®
00058/2017, por qualquerrecebido
meio ou de
por qualquer pessoa;

info^níiria^rikrutíHrn^^^

elaborada para participar do Pregão Presenciai n° 00058/2017 nâo foi

mnw/onVv por qualquer
. '^®®®P'da
participante potencial ou de fato do Pregão
Presenciai nn°
00058/2017,
meio ou de
porqualquer
qualquer outro
pessoa;
® fresenciai
"leio ou n"
por00058/2017
qualquer pessoa,
na decisão
qualquerlicitação;
outro particioante
potencial ou de fato do Pregão Presenciai
quanto ainfluir
participar
ou nâo de
da referida

d)que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presenciai n" 00058/2017 não serã no toHo

ou em parte, d|reta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualque Itro partiS

fato do Pregão Presenciai n"00058/2017 antes da adjudicação do objeto da referida üciteçãT

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presenciai n" 00058/2017 não fni nn

para

®

declaração e que detém plenos poderes e informações

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO

Representante legai do proponente

OBSERVAÇÃO:

AS DECLARAÇÕES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00058/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art. 4°, Inciso VII, da Lei 10.520/02.
qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4®, Inciso VII, da Lei 10.520/02

que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento
convocatório que rege o certame acima indicado.

respectivo instrumento

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:

A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

<v«vane/7/^
FIsN» Gbl2=

m

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00058/2017
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N":..../2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

^ NESTE INSTRUMENTO
para prestação
de ABAIXO:
serS
CONFORME DISCRIMINADO
NA FORMA
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro

p1; h'™»'

08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita RenaS

Beiem PB.
CPF n 716.329.644-49,
simplesmente
CONTRATANTE,
e do outro
lado 600 Cei^fr^ LfeT-%
™CPF'n°716
329'^^^^ doravante
T'"®"'!
®
Rua Brasiliano
da Costa,
"
'

"

~

"
^

neste ato representado por.... residente e domiciliado na ....,
• Carteira de Identidade n°

Síintes:

°

°

-

doravante simoiesmente contratado

regefe peKüsufes e cms

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Fl?erTlMo''l20^'^rip®if
hederal n 10.520, de 17 de julho de 2002, DecretoPresencial
Municipaln»n°.
00058/2017,
031/2015 processada
de 01 de Julho
nos termos
de 2015
da Leip
subadianamente pete Lei Federal n« 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas aiterácõls posttiores bem
1
Lei Complementar n» 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

aneraçoes posteriores, bem como a

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de engenheiro civil para elaboração de projetos desenhos

r ^ «® '"""^veis, elaboração de planilhas de quantitativos e especificações, cronogramás físicos e

Stíp^de B°^S° ° ®' ®""®®^®®

fotográficos e parecer técnico junto a Prefeitura

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento DroDo«;tfl
apresentada. Pregão Presenciai n® 00058/2017 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo

partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

esses que ficam fazendo

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ í )
Representado por: .... x R$

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Lei 8 6^193°"''^^'^''°®

''®'° ''®'^'°^°

''®'® °®

Pí^svistos no Art. 65,§§ 5° e 6° da

Sram
p tuaram ?niSZÍte
inicialmente,"If
nos termos do Art. 65, inciso li. Alínea d, ®®''
da restabelecida
Lei 8 666/93 amediaDte:::SfK^riimvaran
relação que as partes
documental e requerimento expresso da Contratada.

medi^^j^jgjg^ação

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

rIcurToI p°rSo's

Dotação consignada no orçamento vigente 2017

Elemento de despesa

3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular da seguinte maneira- Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimpiemento
seguinte maneira. Para
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

P®"^® ® execução do objeto ora contratado, conforme suas características e oue admite

do Cortrato:
^

Previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura

Início: Imediato

Conti^tínte^^

disponível 08 (oito) horas diárias a serviço da

assSra"®

determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as

partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

ciáuf^as^do

®

efetivamente realizados, de acordo com as respectivas

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

mãifamtía
encontradadequanto
qualidade dos serviços,
exercendo
mais ampla e completa fiscalização, o queirregularidade
nao exime o Contratado
suas áresponsabilidades
contratuais
e legais.a
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
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P°'' todas
'ofos as
os despesas
ônus e obrigações
concernentes
á legislação
fiscal,
tributária
tr^alhista, bem como por
e compromissos
assumidos,
a qualquer
titulocivil,perante
seuse

fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
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P/®P°f'° em todos®OS^'^'^'neo,
acoito pelo Contratante, quando da execução
represente integralmente
seus atos;
v do
uu contrato
oumidiu. que
que oo

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
ou' doío na^exeruri^Hn

acompanhameSlórgâoTSsado;

L"dev?datutorizaç1Ótp°^^^^^^^^^

diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa

°

®®®® ^®®P°"®®''iiidade a fiscalização ou o
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®®-°-nhecimento e
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contrato, em compaBbilidade com as obrigações assumidas to

® qualificação
no respectivo processo licitatório, apresentando aé
documentos necessários,
sempreexigidas
que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

nrevtete^^nnVrf"!? ®®'' f®^3do unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as'paiia»iügs^asos
K93
rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77/^^a Lei
aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões oue se
fizerem necessários,ol^rigado
até 25%a(vinte
e cinco por cento)do valor Inicial atualizado do contrato
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

aarant^da a^orévfa
cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
de mífr^ nf Io/'f ®®9"'ntf penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência- b

fundam^tato n^LlSm
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d®® P®n®ltoades cabíveis

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém,

epoldtias teSemullhar'""'''"'

°

°
Belém - PB,... de

TESTEMUNHAS

P®'®® P®rtes
de 2017.

PELQ CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita

716.329.644-49

PELO CONTRATADO

