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TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018 

(Processo Administrativo n° 20181405-1) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Chaves, por meio do Presidente da 

Comissão Licitação, sediado na Praça da Bandeira s/nº – Centro, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, 

do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 

8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de 

outubro de 2010, legislação e normas correlatasse, ainda, de acordo com as condições estabelecidas nesta Tomada e seus 

Anexos.  

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS: 

1.1. Até às 08h59 horas, do dia 28 de junho de 2018, no endereço Praça da Bandeira s/nº – Centro Chaves – PA 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 09h horas, do dia 28 de junho de 2018, na sala da comissão de licitação localizado no Palácio do Executivo, 

Praça da Bandeira s/nº – Centro – Chaves/PA, onde terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o 

credenciamento dos participantes e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

2.2. 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

TOMADA DE PREÇO Nº ........./2018 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

TOMADA DE PREÇO Nº ........./2018 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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2.3. 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 Correio ou outro 

meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes nesta 

Tomada de Preço. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de 

Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das 

declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da 

sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente 

representados por: 

3.1.1. 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; 

3.1.2. 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; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

4. OBJETO 

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na 

Construção de Escola Ribeirinha Sustentável na Vila do Arapixi, mediante o regime empreitada por (preço global), conforme 

condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos a esta 

Tomada de Preço. 

 

4.2. A licitação compõe-se de item único, conforme tabela constante do Projeto Básico – em ANEXO sagrando-se vencedor o 

licitante que ofertar o menor preço global. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do 

exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Fonte 147 Transf. Conv do Estado destinado à Educação: R$ 1.174.678,81 

Fonte 001 Recurso Ordinários – R$ 130.519,86 

12.361.0401.1.001 Projeto de Atividade 

Elemento de Despesa: 449051  - OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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6.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, regularmente credenciadas ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

possibilitando-se que outros, credenciados na correspondente especialidade, participem da licitação, desde que 

manifestem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

6.2. Será permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado 

ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução da 

obra, e desde que executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

6.3.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com a Prefeitura responsável por esta 

licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;  

6.3.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

6.3.4. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

6.3.5. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.3.6. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto 

seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.3.7. Servidor ou dirigente deste órgão ou responsável pela licitação;  

6.3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, os participantes deverão apresentar como 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

7.1.2. 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). 

7.1.3. Emissão da Certidão de empresa Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

7.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.2.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de habilitação dos 

licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

7.3. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal federal e trabalhista, conforme disposto 

nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 e 14e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, e entidades não 

credenciadas no referido sistema. 

7.4. Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, o interessado deverá atender às 

condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas. 

7.4.1. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de consulta 

“online”. A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial 

do Tribunal Superior do Trabalho.  

7.4.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante 

esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta 

“online”. 

7.4.3. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante credenciado, que 

serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas 

licitantes. 

7.5. Os licitantes que não estiverem credenciados no SICAF deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, no envelope nº 1: 

7.5.1. Habilitação jurídica:  

7.5.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

7.5.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais 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; 

7.5.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato 

constitutivo  em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

7.5.1.4. 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; 

7.5.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

7.5.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

7.5.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos 

aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação. 

7.5.2. Regularidades fiscal e trabalhista: 

7.5.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.5.2.2. 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 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

7.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.5.2.4.  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; 

7.5.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

7.5.2.6. prova de inscrição com a fazenda municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

7.5.2.8. prova de regularidade com a fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

7.5.2.9. 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;  

http://www.chaves.pa.gov.br/
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7.5.2.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.5.2.11. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal 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. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.5.2.12. A consulta realizada as cláusulas (7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.5.2.2; 7.5.2.4 e 7.5.2.7;) aos cadastros será 

realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 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. 

 

7.5.3. Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 

7.5.3.1. 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; 

7.5.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, 

registrados no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra 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:  

7.5.3.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 

da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

7.5.3.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins desta Tomada de Preço, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, casa o licitante se sagre 

vencedor do certame. 

7.5.3.4.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

7.5.3.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme estabelecido no Projeto Básico; 

7.5.3.5.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta-feira, das 09 horas às 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente na sala da Comissão de Licitação 

7.5.3.5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o penúltimo dia útil anterior à data prevista para abertura dos 

envelopes. 
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7.5.3.5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

 

7.5.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.5.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 

domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação; 

7.5.4.2. 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

7.5.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e na JUCEPA; 

7.5.4.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 

abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento; 

7.5.4.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

7.5.4.6. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação 

das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados 

mediante consulta online, no caso de empresas inscritas no SICAF: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.5.4.7. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 

(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 1% (um por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.6. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.6.1. 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 9.854, 1999, 

7.7. O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, sob pena de inabilitação. 

7.8. 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. 
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8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, devidamente datada, rubricada em todas 

as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico e demais 

documentos técnicos anexos; 

8.1.3. O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e 

por extenso, conforme modelo de proposta. 

8.1.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços; 

8.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

8.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas 

à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. 

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. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Presidente, desde que não haja 

majoração do preço proposto. 

8.1.5. A Composição do BDI, ajustado à proposta apresentada, detalhando todos os seus componentes, inclusive de forma 

percentual. 

8.1.5.1. 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; 

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 

8.1.5.3. 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, nos termos do 

art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

8.1.5.4. 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 10.637/2002 e 10.833/2003, 

de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios 

tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.1.5.5. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 

COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

8.1.5.6. 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 dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.5.7. será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais incluindo 

novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com 

vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 
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ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do 

Decreto 7.983/2013; 

8.1.5.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao 

andamento físico da obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

8.1.5.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza 

do objeto, não superior ao limite indicado no projeto básico;  

8.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela 

Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, 

8.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.  

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados nesta Tomada de Preço, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá 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. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e 

consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 02/09. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação 

da proposta. 

9.1.2.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP 

ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se 

beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma 

hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

9.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 

aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 

diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 

9.2. 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.  

9.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

9.3.1. 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. 

9.3.2. 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 
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externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 

concluída a fase de habilitação. 

9.4. 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.  

9.5. 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. 

9.5.1. 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. 

9.5.2. 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. 

9.6. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Instrumento 

Convocatório. 

9.7. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas 

das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

9.8. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos 

representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.9. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.9.1. 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 artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.9.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.10. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 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. 

9.11. A não regularização fiscal 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. 

9.12. 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, os respectivos documentos serão rubricados pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue 

necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico 

específico, através de parecer que integrará o processo. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Tomada de Preço. 
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10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista nesta Tomada, 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 aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

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 item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 15(quinze) minutos, caso 

esteja presente na sessão ou no prazo de 01(um) dia, 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 cooperativasque 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. 

10.10. 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.  

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 3 (três) dias úteis para 

a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Tomada de Preço; 

10.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

10.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista nesta Tomada, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, 

de 16 de setembro de 2009. 

10.12.6. apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade 

dos serviços. 

10.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, 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; 
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10.12.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das 

propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) 

Valor orçado pela Administração. 

10.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 72 (setenta e duas) horas em dias úteis 

para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 

artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas no 

cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a esta Tomada de Preço.  

10.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos 

anexos a este 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, nos termos do art. 13, II do 

Decreto n. 7.983/2013. 

10.13. 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 esta Tomada. 

10.14. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.15. 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 LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

10.16. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no prazo de 

2 (dois) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.17. 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. 

10.18. 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. 

 

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 e 6º, 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 previsto para 

a 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(a) Praça da Bandeira, s/nº Centro - Cep 68880–000 Chaves – Marajó/PA 

(seção de protocolo)  

11.5.  O recurso será dirigido à (especificar a autoridade superior), por intermédio da Comissão de Licitação, a 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. 
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12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

12.1. O adjudicatário, no prazo de 3 (três dias) após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente 

prestará garantia no valor correspondente a 1% (um porcento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as 

condições previstas neste Convite, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais. 

12.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

12.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da 

Lei n. 8.666, de 1993; 

12.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no citado 

dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses 

após o término da vigência contratual. 

12.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

12.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

12.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

12.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

12.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

12.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, 

mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria. 

12.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, 

com correção monetária.  

12.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação 

ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

12.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior. 

12.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com correção 

monetária. 

12.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

12.10. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. 

12.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 

827 do Código Civil. 

12.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada 

nas mesmas condições. 

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a 

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

12.14. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

12.15. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  

12.15.1. caso fortuito ou força maior;  

12.15.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

12.15.3. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante;  
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12.15.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

12.16. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item. 

12.17. Será considerada extinta a garantia: 

12.17.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 

dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

12.17.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a 

ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de Contrato ou aceito 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º 

da Lei n° 8.666/93. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Convite.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo meio eletrônico, para que 

seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta 

“online” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos 

autos do processo. Tão somente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar. 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, a 

administração poderá convocar outro licitante para celebrar a contratação, desde que respeitadas a ordem de classificação 

e mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. 

 

14. DO REAJUSTE 

14.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da 

contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela 

variação do índice IGPM ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelasdo empreendimento 

cujo atraso não decorra de culpa da contratada.  

 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita 

informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos 

serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

15.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 

entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos 

competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

15.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 
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15.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório. 

15.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a 

lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde 

que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 

após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de 

materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

15.3.1. Caso a verificação a que se refere este subitem não seja procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à 

Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

15.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002). 

15.4. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei 

n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico e demais documentos técnicos. 

15.4.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária 

para o acompanhamento do Engenheiro da Prefeitura para controle da execução da obra. 

15.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da 

Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

15.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em 

desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

15.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do 

contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas a seguir e os termos 

de sua proposta; 

16.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

16.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

16.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro; 

16.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o art. 36, 

§ 8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008; 

16.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

16.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada;  
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16.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas; 

16.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento 

definitivo de objeto, quando for o caso: 

16.9.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

16.9.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

16.9.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

16.9.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

16.9.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis; 

16.9.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à 

Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das obrigações contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e 

quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 

convocatório, bem como na sua proposta; 

17.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

17.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

17.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia 

prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

17.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 

normas e determinações em vigor; 

17.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI; 

17.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução 

do serviço;  

17.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

17.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão 

de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

17.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização 

do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito no instrumento convocatório e seus anexos; 

17.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

17.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não 

abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função; 

17.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
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17.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 

17.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

17.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

17.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do 

contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

17.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 

Contratante; 

17.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

17.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e 

utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação; 

17.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 

verifique no local das atividades. 

17.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

17.23. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executado de acordo com a 

boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

17.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de 

que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

17.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos 

serviços, durante a vigência do contrato. 

17.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao 

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

17.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na 

forma da legislação aplicável; 

17.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa 

utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico e demais documentos técnicos, conforme artigo 111 da Lei n° 

8.666, de 1993; 

17.29. Assegurar à CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de 

abril de 2008: 

17.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e 

atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

17.29.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e 

congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos 

por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da 

Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

17.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo 

com os documentos e especificações que integram o Projeto Básico e demais documentos técnicos, no prazo determinado. 

17.31. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos 

Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 
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17.32. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos 

que fujam às especificações do memorial descritivo e demais documentos técnicos correlatos. 

17.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o 

andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

17.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste Convite, no Projeto Básico e 

demais documentos técnicos correlatos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 

de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante. 

17.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome 

de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto à obra. 

17.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados 

nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos técnicos correlatos; 

17.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia 

elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 

públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação, etc.); 

17.38. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto de documentos técnicos, 

gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 

parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior 

execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação 

correta nos trabalhos: 

17.38.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no 

Projeto Básico e demais documentos técnicos correlatos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, 

etc.) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

17.39. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa 

contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

17.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta.  

17.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada 

deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o 

esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo 

de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área 

requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

17.42. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

17.43. O aceite do instrumento substitutivo ao Termo de Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de 

todos os projetos anexos ao instrumento convocatório, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não 
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poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 

Decreto n. 7.983/2013. 

17.44. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

17.45. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos 

unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto 

n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 

17.46. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário 

inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade 

entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os 

limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de 

Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

18.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

18.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.2.3. Indenizações e multas. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto 

e os materiais empregados. 

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 

8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado da data final do período de 

adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

19.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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 a Contratante. 

19.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à 

verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro e aos 

materiais empregados. 

19.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

19.5.1. não produziu os resultados acordados; 

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; ou 

19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com 

qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

19.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 

Contratada. 

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 
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19.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

19.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 

19.9. 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 pela 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) 

 

 

I = (6/100) / 365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente 

qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto;fraudar 

na execução do contrato;comportar-se de modo inidôneo;cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 

20.2.2. multa moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 20 (vinte) dias; 

20.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço 

ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do 

contrato;  

20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

20.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 

20.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.4. 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; 

20.2.5. 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 e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 
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20.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções 

cabíveis. 

20.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

20.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

20.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

20.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

20.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

20.7. 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. 

20.8. 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. 

20.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em 

favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO 

21.1. 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.  

21.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão a ela pertinente. 

21.3. 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. 

21.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na sala da Comissão Permanente de Licitação 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. 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. 

22.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.3. 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. 
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22.4. 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. 

22.5. 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. 

22.6. 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. 

22.7. 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. 

22.8. 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. 

22.9. 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. 

22.10. 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. 

22.11. 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. 

22.12. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerão as deste Convite. 

22.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas 

legais eventualmente aplicáveis. 

22.14. A Tomada de Preço está disponibilizado, na íntegra, no endereço www.tcm.pa.gov.br, o qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da comissão de licitação. 

22.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Convite será o da Seção Judiciária de Chaves, com exclusão de 

qualquer outro. 

22.16. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.16.1. ANEXO I – Memorial Descritivo Espaço;  

22.16.2. ANEXO II – Memorial Descritivo Instalação Elétrica; 

22.16.3. ANEXO III – Memorial Descritivo Fotovoltaico 

22.16.4. ANEXO IV – Plano de Trabalho 

22.16.5. ANEXO V – Contrato 

 

 

Chaves (PA), 11 de junho de 2018 

 

 

Presidente da Comissão de Licitação 

Marco Aurélio Rezende da Rocha 
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ANEXO I 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS ESPAÇOS 

 

 

CHAVES/PA 2018 

1. Cozinha experimental: 

 

A cozinha experimental é uma aula muito divertida e diferente, onde o aluno pode 

explorar outro ambiente que não seja a sua sala de aula. O professor sempre vincula a 

receita a um conteúdo trabalhado ou uma data comemorativa. Trabalhamos diversas 

habilidades nesta atividade como: a socialização, saber dividir, quantidades e medidas, 

segurança com os utensílios e aparelhos da cozinha, sabores, alimentação saudável, entre 

outros. 

Desperta nas crianças o interesse pelo preparo de suas refeições, mostrando às 

crianças que alimentos saudáveis também podem ser saborosos. Ensina aos alunos a 

necessidade da organização e disciplina na hora do preparo dos alimentos. Podendo utilizar 

como metodologia da aula de Culinária na Prática, Prato do dia Simulação real de execução 

de uma aula de culinária, ou Datas Comemorativas. Segue a Planta 3D do espaço: 

 

Figura 1: Cozinha Laboratório 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

2. Espaços Pedagógicos I, II e III: 

Local de debate e de um prolongamento da gestão escolar, pressupõe um espaço 
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onde, com a orientação do professor, possam ser produzidos, manifestados e 

experimentados comportamentos democráticos. Ou seja, nesse espaço, os sujeitos serão 

levados a agir de forma coletiva e comprometida com os interesses coletivos. Cabe aqui 

lembrar Paro (2007, p. 104), quando afirma: “se estamos preocupados em formar cidadãos 

participativos, por meio da escola, precisamos dispor as relações e as atividades que aí se 

dão de modo a ‘marcar’ os sujeitos que por elas passam com os sinais da convivência 

democrática”. 
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Os espaços pedagógicos I, II e III (Figura 2) é também o local no qual, em determinado tempo, 

se lida com os acontecimentos de outros tempos e espaços, com as histórias de vida dos os sujeitos. A 

interação entre os grupos dependerá do professor, de sua forma democrática de mediar as situações, 

possibilitando o crescimento de todos os integrantes do grupo. Atuando com conhecimento, organizando 

o espaço de convívio, planejando o trabalho a ser realizado, mediando conflitos e estabelecendo a 

confiança mútua, o professor tem condições de criar situações propícias para a internalização dos 

conhecimentos por parte dos sujeitos e, ao mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento de cidadãos 

democráticos. 

 

Figura 2: Espaços Pedagógicos 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 

Como o processo de ensino é intencional, o professor deve explicar aos alunos os objetivos dos 

conteúdos curriculares e da aula, mostrando a importância de eles serem atingidos. Consideramos que o 

diálogo consentido, em que o aluno se compromete com a apropriação dos conhecimentos, é uma forma 

de despertar nele a consciência de que aprender é uma ação que não se torna possível apenas pela ação do 

professor, mas também por sua vontade. O professor consciente, ao desenvolver seu trabalho, almeja o 

desenvolvimento intelectual e moral de seus alunos e planeja ocasiões para que ele exerça a percepção 

crítica da realidade, já que a relação de ensino e aprendizagem com o educando deve favorecer a análise 

de valores necessários ao convívio social. 
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3. Arena muçuã: 

Espaço reservado para prática de atividades coletivas, podendo essa ser motora ou intelectual. 

Objetivando o desenvolvimento integral e autonomia da criança. É importante fazer com que a criança seja 

mais ativa, com maior possibilidade de expor suas ideas e não simplesmente o professor escolher a 

atividade e a criança apenas reproduzir o que aprendeu. 

O educador pode conduzir o processo pedagógico, mas sempre avaliando, ouvindo e observando as 

crianças, visando o seu desenvolvimento integral. O objetivo do local e promover a sensação de liberdade 

e contato face a face com os integrantes do processo, seja educadores ou aluno. 

Espaço que lembra o Anfiteatro, deixando também todos em posição de troca de conhecimento é 

também espaço destinado a comunidade local para executar reuniões e palestras. O espaço pode ser 

ilustrado conforme a Figura 3: 

 

Figura 3: Arena Muçuã 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 

 

4. Espaço Multiuso: 

Espaço destinado à realização de encontros, reuniões, oficinas, cursos de capacitação, ensaios e 

apresentações teatrais e musicais. Este ambiente contará com bancadas para computadores, colchonetes, 

almofadas e equipamentos áudios visuais, irão compor o ambiente. 

Esse ambiente pedagógico (Figura 4) é extremamente rico para exploração educacional, ficará 

centralizado os equipamentos de podem compor e enriquecer a dinâmica do professor através das 

tecnologias. 
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Figura 4: Espaço Multiuso 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

5. Setor administrativo: 

Local reservado ao armazenamento dos documentos do aluno e documentos da escola e do Polo 

no qual a escola está inserida, controle de material didático pedagógico da escola. Sala da direção para 

recebimento de pais e responsável e secretária escolar. 

 

6. Alojamento dos Professores: 

A maioria dos professores não são da comunidade e por essa razão necessitam desse apoio de 

residência, haja vista que a localidade fica muito distante da sede do município. 

 

Figura 5: Secretaria e Alojamento dos Professores. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 
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7. Banheiros: 

A tecnologia do Banheiro Ecológico Ribeirinho é utilizada em diversas comunidades ribeirinhas 

amazônicas, a fim de proporcionar uma melhoria da qualidade de vida. É um banheiro seco, portanto, não 

utiliza água para diluição, dos dejetos, conservando esse importante recurso, cada vez mais escasso, 

mesmo nas condições amazônicas. 

 

Figura 6: Banheiro Ecológico Ribeitinho 

Fonte: Neu, Meyer, Santos (2016) 

 

 

 

 

 

 

8. Agrofloresta 

É um sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com a floresta. 

Nesse modelo de exploração agrícola são utilizadas culturas agrícolas e/ou pastagens com espécies 

florestais. Reúne-se no mesmo espaço vários tipos de plantações e que serve tanto para a merenda escolar 

quanto para aulas prática do aluno. Local de experiência e combinações das espécies de plantações. 
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Figura 7: Sistema Agroflorestal 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

9. Playground : 

Local de encontro com amigos e ambiente descontraído, com brinquedos regionalizado e 

reaproveitados, a presença dos amigos acabam despertando a curiosidade nas crianças a experimentar e 

conhecer aquilo que estão preparando e que, possivelmente, nunca fizeram em casa por algum motivo. A 

diversão e a riqueza de atividades motora fazem o desenvolvimento e a interação das crianças ser uma 

verdadeira delicia. Espaço reservado para socialização das crianças e treino da motricidade sendo ela 

tanto coordenação motora ampla quanto a coordenação motora fina. 

 

Figura 8: Playground 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 
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10. Refeitório: 

Este espaço destinado a providenciar as condições básicas de funcionamento no que concerne às 

necessidades alimentares de toda a comunidade escolar, em especial os alunos da escola. Possibilitam que 

os professor, funcionários e alunos tenham comunhão no ato da refeição, é considerado também local de 

ensino, pois nesse espaço aprendem como se comportar durante as refeições e o manejo dos alimento no 

ato de se alimentar. Trabalha-se também a importância da higiene ao valor nutritivo dos alimentos, passar 

para eles, na pratica, o que é importante na hora da alimentação, e eles correspondem as expectativas. 

 

 

Figura 9: Refeitório 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 

11. Viveiro de animais: 

Um viveiro de peixes é um tipo de lagoa, artificial abastecida com peixes é usada para exploração 

pedagógicas de pequenas proporções, pesca recreativa, trabalhando suas habilidades motoras e intelectuais 

ou interagir com peixes de forma a classificar ou seriar os mesmos. Deste modo, esse viveiro irá compor as 

atividades pedagógicas e atividades na vida prática, sendo essencial para o desenvolvimento do aluno do 

programa SER- Ribeirinho. Além disso, a escola contará com um galinheiro para ser utilizado como mais 

uma ferramenta pedagógica, a fim de incentivar a produção local e o cuidado com os animais. 

http://www.chaves.pa.gov.br/


 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA 
Site: www.chaves.pa.gov.br 

 

Página 30 de 66 

 

 

Figura 10: Viveiro de Animais 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 

12. Horta: 

A horta escolar é um espaço de contatos com a natureza, servindo também como espaço 

pedagógico, nesse local o processo de ensino e aprendizado se dará através do plantio a colheita, onde os 

alunos poderão interagir diretamente com o ambiente, compartilhando e construindo conhecimentos 

através de uma visão diferenciada. Percebe- se neste ambiente a interação e a necessidade que os alunos 

sentem em estar participando de todo o processo seja ele, do plantio ao consumo do que foi coletado e 

compartilhar conhecimentos populares e teóricos com os demais alunos/professores. Essas iniciativas 

viabilizadas pela escola garantem o aspecto sustentável que ultrapassam o ambiente escolar. 
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Figura 11: Horta 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

13. Almoxarifado: 

O setor de almoxarifado exige o controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem, 

validade, controle do uso, etc.), mercadorias e produtos (de limpeza, de escritório, serviços, etc.), 

aquisição (levantamento de preços, pesquisa de fornecedores, registro das compras feitas e a fazer, 

arquivamento de notas) e outras tarefas afeitas ao almoxarife ou estoquista. Estas funções necessitam 

observar critérios de racionalização, acondicionamento, localização, acurácia, padronização, indicadores e 

documentação. 

No acondicionamento deve-se buscar a otimização das distâncias entre o local de estocagem e 

onde será usado, a adequação do espaço de guarda com o melhor uso de sua capacidade volumétrica. 

Para a localização deve-se observar a facilidade em se encontrar aquilo que é procurado, através 

de etiquetagem por exemplo, a fim de se evitar a entrega errônea de material, o que acarreta problemas no 

controle e tempo desperdiçado. 

 

Figura 12: Almoxarifado 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 

13. Sistema de Captação de Água da Chuva: 

Diante a problemática da baixa disponibilidade de água para consumo humano na região 

amazônica, um sistema de captação de água da chuva para consumo foi projetado para a escola do 

Programa SER Ribeirinho com o objetivo de fornecer água de qualidade aos estudantes da localidade 

afetados com a baixa disponibilidade de água potável. 
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Figura 13: Sistema de Captação de Água da Chuva 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

 

14. Estufa de Plantas Medicinais 

A escolha de uma estufa com plantas medicinais se justifica ao ser reconhecido que elas possuem 

diversas funções e uma enorme variedade de usos possíveis, fazendo com que sejam importantes na vida 

das pessoas, principalmente em comunidades ribeirinhas, no qual o acesso a medicamentos industriais é 

totalmente limitado. 

 

Figura 14: Estuda com Plantas Medicinais. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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ANEXO II 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

CHAVES/PA 

2018 

1 Objeto 

 

 

O presente memorial tem como objetivo, descrever as instalações Elétricas destinadas a construção da 

Escola Ribeirinha Sustentável, no qual será composta por espaços pedagógico, laboratório cozinha, espaço 

multiuso, espaço de professores e outros. 

 

2 Normas técnicas 

 

 

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionária de Energia Elétrica: 

• NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão 

• NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia 

• NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos específicos. 

• NBR 11301 – ABNT – Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime 

permanente (fator de carga 100%) – Procedimento. 

• NBR 5597 - ABNT – Eletroduto rígido de aço-carbono, e acessórios, com revestimento protetor, com 

rosca ANSI/ASME B1.20.1 - Especificação. 

• NBR 6150 – ABNT – Eletroduto de PVC rígido – Especificação. 

• NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

 

Os projetos foram elaborados considerando a relação de normas acima, porém a Instaladora construtora 

responsável pela execução da dos serviços, deve efetuar verificação criteriosa, na época da contratação, sobre 

novas normas ou alterações de normas que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui 

relacionadas. 

 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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3 Descrição do sistema 

 

 

A concepção do projeto prevê a instalação elétrica dos ambientes escolares, no qual a fonte de energia será 

gerada de modo sustentável, através de geração fotovoltaica. A área total da escola será dividida em duas sub 

áreas, A1 e A2. Em cada sub área irá existir um sistema de geração fotovoltaico próprio. A1 corresponde a área 

cisterna, refeitório, playground, laboratório 

 

 

 

cozinha, deposito, área de reservada ao banco de baterias, área Muçuã, espaço multiuso e passagens 4 e 5. A área 

A2 corresponde aos espaços da horta escolar, espaços pedagógicos 1,2 e 3, área destinadas a banco de baterias 2, 

secretária alojamento (professores), almoxarifado, galinheiro, viveiro de peixes, banheiros 1 e 2, estufa e 

passagens 1,2,3 e 6. 

 

4 Quadro de distribuição 

 

 

Serão criados quadros de distribuição para cada área QD1 e QD2, separando os circuitos de iluminação e 

tomadas. Os quadros de distribuição serão instalados em áreas distintas da escola, como indicado nos quadros de 

carga, plantas baixas, detalhes e diagramas unifilares do projeto. O QD1 será instalado no lado esquerdo (externo) 

da parede do espaço pedagógico 2, o QD2 será instalado na passagem 5, na parede (lado externo) do laboratório 

cozinha. 

 

 QD1 constará 6 circuito: 1 iluminação, 2 iluminação, 3 tug’s, 4 tue’s, 5 tue’s, 6 reserva. 

 QD2 constará 7 circuitos: 1 iluminação, 2 iluminação, 3 iluminação, 4 tug’s, 5 tue’s, 6 tue’s, 7 reserva. 

 

A instalação dos quadros de distribuição será de acordo com as especificações em projeto. O barramento 

principal deverá ser em cobre eletrolítico, fixado por isoladores e suportes. Deverá ser instalado nos quadros, 

conforme norma NBR-5410, o Disjuntor Diferencial Residual (DR) o qual protegerá os circuitos contra correntes de 

fuga. Uma barra de terra, deverá ser conectada com todas as partes metálicas não destinadas a condução de corrente 

elétrica. 

Utilizou-se o critério de número máximo de pontos e potência máxima de cargas por circuito monofásico ou 

bifásico, de acordo com a NBR 5410:2004. 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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5 Sistema de Iluminação 

 

 

Foram dotadas duas potencias de lâmpadas padrão, 18W e 25WA luminária padrão do tipo sobrepor para 

duas lâmpadas LED’s do tipo 2x18W, e. Nos banheiros luminárias para lâmpadas LED’s 1x25W. As quantidades e 

locações estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: dimensionamento luminotécnico. 

 

SETOR AREA M2 QTD LED 25W QTD LED 2X18W 

ESPAÇO PEDAGÓGICO 1 42 - 2 

ESPAÇO PEDAGÓGICO 2 42 - 2 

ESPAÇO PEDAGÓGICO 3 42 - 2 

REFEITÓRIO 50 3 - 

LABORATÓRIO COZINHA 48 - 3 

DEPÓSITO 12 1 - 

AREA BANCO DE BATERIAS2 12 1 - 

AREA BANCO DE BATERIAS1 15 1 - 

ÁREA CISTERNA 58,22 4 - 

PLAYGROUD 35 - 2 

SECRETÁRIA TERREO 39,44 - 2 

SECRETÁRIA SUPERIOR 39,44 - 2 

ALMOXARIFADO 64,94 4 - 

GALINHEIRO 44,48 3 - 

VIEVEIRO DE PEIXES 42,39 3 - 

BANHEIROS1 92,78 - 5 

BANHEIROS2 92,78 - 5 

ESTUFA 64,94 4 - 

ESPAÇO MULTIUSO 80 - 4 

ÁREA MUÇUÃ 112,8 - 5 

*ÁREAS EXTERNAS 

(PASSARELAS) 

_ 79 _ 

TOTAL  103 34 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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*Nas passarelas foi adotando medidas de 4x4 m, para realização dos cálculos de lux e número de luminárias. De posse 

disto constatou se que o raio de iluminação, R=2 para cada lâmpada de 25W. Para melhor adaptação ao projeto em 

alguns cômodos o número de luminárias sofreu alterações. O comando previsto para iluminação será através de 

interruptores monopolares, 

bipolares, como especificado no projeto. 

 

 

 

6 Sistema de Tomadas e Interruptores 

6.1 Tomadas 

 

 

Serão instaladas tomadas monofásica 2P+T (20A-127V), padrão NBR 14136, em caixas de passagens 2x4”, 

conforme indicadas em projeto. 

As tomadas, deverão ficar a 0.30 ,1.20, e 2.20 m, tendo a sua face maior na vertical. Quando instalado ao lado 

de portas, deverá ter 0.10 m a contar da guarnição. conforme indicado no projeto. As tomadas serão aparentes, e 

devem ser utilizados eletrodutos de PVC rígido, rosqueável. 

 

6.2 Interruptores 

 

Os interruptores serão monopolares ou bipolares com acionamento por tecla, com placa, corrente nominal 

de 10A e tensão de 127 Volts; na cor branca. Deverão ficar a 1.20m do piso acabado tendo a sua face maior na 

vertical. Descritos da seguinte forma: Interruptor de 01 tecla simples, Interruptor de 02 teclas simples, Tomada 

2P+T, 10A. 

 

7 Sistema de Proteção 

7.1 Disjuntores 

 

 

Para proteção, supervisão, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, serão utilizados 

exclusivamente disjuntores termomagnéticos e disjuntores diferenciais residuais. Todos os disjuntores serão 

obrigatoriamente do padrão IEC. Terão número de pólos e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixação 

por engate rápido e com capacidade compatível com os circuitos, em caixa moldada. 

Na ligação dos diversos circuitos, observar a alternância de fases (RST), de modo a se tentar um equilíbrio 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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do carregamento dos alimentadores. Este equilíbrio deverá ser verificado após a ocupação das salas com o uso de 

alicates amperímetros, e providenciado o seu remanejamento, caso se faça necessário. 

 

7.2 Caixas de Derivação 

As caixas para instalações elétricas aparentes, interruptores, tomadas, luminárias e caixas de passagem, 

poderão ser de alumínio, com especificações em projeto, sendo, retangulares para eletrodutos de 25mm. Os 

eletrodutos, deverão ser fixados com buchas e arruelas rosqueadas. 

 

7.3 Condutos (Eletrodutos e Conexões) 

 

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por eletrodutos de seção circular e, 

executados obedecendo aos critérios de norma e determinações dos fabricantes. Todos os eletrodutos serão instalados 

de modo a constituírem uma rede contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam a 

qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento. Os eletrodutos serão do tipo PVC 

roscável, com rosca nas duas pontas. As luvas e curvas serão do mesmo material. De acordo com os cálculos do 

projeto foi adotado como seção mínima o eletroduto de bitola igual a 25mm. As buchas e serão em liga de alumínio, 

com diâmetros compatíveis ao dos eletrodutos. 

 

8 Cablagem (fios e cabos) 

 

A instalação dos condutores, dos ramais alimentadores de todos os quadros deverão obedecer à codificação 

por cores, conforme descrito abaixo: 

 Fases: amarela ou vermelha 

 

 Neutro: azul (obrigatoriamente); 

 

 Terra: verde (obrigatoriamente); 

 

 Retorno: branco. 

 

A secção nominal dos condutores deve seguir as especificações em projeto gráfico. 

 

 

9 Interligações e Emendas 

 

 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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As interligações dos eletrodutos às caixas de ligação ou passagem, quadros e caixas de distribuição deverão 

ser efetuadas por meio de arruelas galvanizadas para os eletrodutos de aço, e com buchas de alumínio para os 

eletrodutos de PVC rígido. Todos os condutores alimentadores deverão ser passados sem emendas. As emendas nos 

condutores dos circuitos terminais somente poderão ser efetuadas nas caixas de ligação ou passagem, estanhadas ou 

por luvas à compressão, de tal forma a garantir contatos firmes e duráveis e adequadamente isoladas por fita auto- 

vulcanizante e fita isolante, conforme NBR 9513:1986. 

 

10 Sistema de Aterramento 

 

O esquema de aterramento adotado é o TN-S (terra e neutro separados), desde o quadro geral da instalação. 

Cada quadro de distribuição de energia possuirá barra de terra, na qual serão aterrados os circuitos secundários, as 

tomadas. 

Todo e qualquer tipo de aterramento deverá estar interligado com a malha de terra, para que seja realizada 

uma equipotencialidade do sistema. As hastes de terra serão fincadas por meios mecânicos dentro de um poço de 

inspeção com tampa removível. Os eletrodos serão do tipo haste “Copperweld”, Ø 5/8 X 3,00 mm. 

 

11. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

 

Para o SPDA será criada uma malha de terra em forma de anel em volta da edificação interligadas as 

descidas do SPDA. Os captores ficarão localizados no ponto mais alto da edificação e juntamente com os cabos 

serão diretamente ligados aos condutores de descida. 

Os eletrodos de aterramento serão formados por hastes e cabos de cobre nú #50mm2. As haste de terra serão 

do tipo “Copperweld”, Ø5/8”x3,00m, protegidas por caixas de inspeção de Ø30cm, com tampa móvel. 

A interligação entre haste e a descida do SPDA deverá ser feita com conectores mecânicos, de modo que 

possam ser desconectados para ser feita medição da malha e das descidas. 

http://www.chaves.pa.gov.br/


3
9 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA 
Site: www.chaves.pa.gov.br 

  

Página 39 de 66 

 

 

Relação de Materiais 

 

ORDEM DESCRIÇÃO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 

      

      

 ELÉTRICA - ELETRODUTOS E 

ELETROCALHAS 

    

Curva 90º p/ elet. PVC 1/2" (IE) UN 50,00 14,02 701,00 

Curva 90º p/ elet. PVC 3/4" (IE) UN 10,00 10,61 106,10 

Eletroduto PVC de 1/2" M 100,00 14,66 1.466,00 

Eletroduto PVC de 3/4" M 40,00 6,45 258,00 

Luva p/ elet. PVC de 1/2" (IE) UN 200,00 4,79 958,00 

Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) UN 200,00 6,79 1.358,00 

Bucha e arruela 1/2" UN 70,00 3,00 210,00 

Bucha e arruela 1/2" UN 20,00 3,00 60,00 

Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN 15,00 11,17 167,55 

Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) UN 6,00 20,83 124,98 

Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN 10,00 14,66 146,60 

Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) UN 5,00 18,28 91,40 

Luminária de sobrepor 2x18W LED, c/ aleta UN 34,00 274,6

6 

9.338,44 

Luminária de 1x25W LED UN 30,00 274,6

6 

8.239,80 

Luminária de emergência UN 15,00 50,31 754,65 

 TOTAL DO SubItem    23.980,52 

 ELÉTRICA - PONTOS  

Pt 

 

13,00 

 

71,89 

 

934,57 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) 

 TOTAL DO SubItem    934,57 

 ELÉTRICA - SPDA E ATERRAMENTO     

Caixa de Inspeção 300mm UN 30,00 30,00 900,00 

Tubo aço galvanizado 1/2" 3m UN 9,00 52,00 468,00 

Captor Franklin em aereo cromado UN 9,00 60,00 540,00 

Suporte isolador para cabos de descidas UN 110,00 7,00 770,00 

Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector UN 32,00 50,01 1.600,32 

 TOTAL DO SubItem    4.278,32 

 ELÉTRICA - CABO     

Cabo de cobre isolado - 2,5mm2 - 750 V M 2.100,0

0 

2,12 4.452,00 

Cabo de cobre isolado - 4mm2 - 750 V M 500,00 3,36 1.680,00 

Cabo de cobre 16mm2 - 750 V M 200,00 7,14 1.428,00 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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Cabo de cobre nú 16mm² M 100,00 10,05 1.005,00 

 TOTAL DO SubItem    8.565,00 

 ELÉTRICA - QUADROS E CAIXAS  

 

UN 

 

 

2,00 

 

 

494,92 

 

 

989,84 
Centro de distribuiçao p/ 20 disjuntores 

(c/ barramento) 

 TOTAL DO SubItem    989,84 

 ELÉTRICA - COMANDOS, 

PROTEÇÃO E DISJUNTORES 

    

Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN UN 15,00 14,64 219,60 

Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN UN 4,00 16,91 67,64 

 

 Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN UN 4,00 49,91 199,64 

Disjuntor 1P - 60A - PADRÃO DIN UN 4,00 16,91 67,64 

 TOTAL DO SubItem    554,52 

TOTAL 39.302,77 

 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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ANEXO III 

MEMORIAL DESCRITIVO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

1 Justificativa 

 

 

Essa seção apresentará o descritivo de uma solução energética para uma escola, utilizando um sistema 

solar fotovoltaico como gerador, atendendo a demanda de energia elétrica da escola, utilizando um sistema de 

armazenamento de energia com autonomia de três dias (72 horas), considerando uma ausência de radiação solar 

durante esse período, para efetiva geração de energia elétrica. 

 

2 Objetivo 

 

 

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar informações necessárias para compreensão de 

todos os detalhes de instalação e equipamentos eletroeletrônicos utilizados no projeto de um sistema de 

microgeração fotovoltaica FV. 

 

3 Identificação e Localização do Sistema FV 

 

O sistema FV será instalado na Vila do Arapixi, localizada no município de Chaves- PA, está situada a 

uma latitude sul 0°15'29.1"S e longitude oeste 49°26'05.7"W. A escola não é atendida pela concessionária local e 

possui fontes de geração de energia elétrica por motor- gerador. 

4 Legislação e Normas Técnicas 

 

Os desenhos, equipamentos e materiais do projeto, cumprem as recomendações constantes dos 

seguintes documentos e normas: 

 

 ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 ANEEL RESOLUÇÃO Nº 482 - Resolução Nº 482 de 17 de abril de 2012 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica. 

 ANEEL RESOLUÇÃO Nº 483 - Resolução Nº 482 de 2 de junho de 2012 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica. 

 ANEEL RESOLUÇÃO Nº 687 - Resolução Nº 687 de 24 de Novembro de 2015 da Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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 ANEEL RESOLUÇÃO Nº 414 - Resolução Nº 414 de 09 de setembro de 2010 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica. 

 ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a 

rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de conformidade. 

 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

5 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico 

 

 

A partir dos dados levantados em campo, de potência instalada em equipamentos utilizados e 

estimativas de cargas futuras, foi calculado o consumo diário. Como a escola possui uma grande área, optou-se por 

dividir está em duas áreas A1 e A2, é assim sucessivamente em dois sistemas Fotovoltaicos, FV1 e FV2. 

O FV1 suprirá a demanda energética da A1, composta pelos espaços corresponde a área cisterna, 

refeitório, playground, laboratório cozinha, deposito, área de reservada ao banco de baterias, área Muçuã, 

espaço multiuso e passagens 4 e 5. E com uma carga instalada de 7,22kW. Para o dimensionamento do sistema 

FV1, foi realizado a identificação das cargas, 

levantamento de potencias e estimativa de uso em horas por dia (tabela 1). 

Tabela 1: levantamento e descrição das cargas da A1. 

 

 

Ite

m 

 

Aparel

ho 

 

Quantida

de 

 

Áre

a 

 

Tensã

o 

 

Potencia 

Unitária(

W) 

Potenci

a da 

Carga 

(W) 

 

Uso 

(h/di

a) 

1 Lâmpada Led 

Tubular 

3 Refeitório C

A 

25 75 4 

2 Ventilador de Teto 1 Refeitório C

A 

50 50 8 

3 Lâmpada Led 

Tubular 

4 Playground C

A 

18 72 2 

4 Ventilador de Teto 1 Sala externa 2 C

A 

50 50 4 

5 Lâmpada Led 

Tubular 

4 Laboratório 

cozinha 

C

A 

18 72 4 

6 Ventilador de Teto 1 Laboratório 

cozinha 

C

A 

50 50 8 

7 Despolpador 

Industrial 

1 Laboratório 

cozinha 

C

A 

40

0 

30

0 

6 

8 Freezer Solar 305L 2 Laboratório 

cozinha 

CC 84 16

8 

12 

9 Lâmpada Led 

Tubular 

8 Espaço Multiuso C

A 

18 14

4 

4 

http://www.chaves.pa.gov.br/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://www.norterefrigeracao.com.br/produtos/544001049/despolpadeira-de-frutas-20lt-127-220v-1-2-cv-visa-mod-dg-20/
http://www.norterefrigeracao.com.br/produtos/544001049/despolpadeira-de-frutas-20lt-127-220v-1-2-cv-visa-mod-dg-20/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716782439-freezer-12-volts-24-v-305-lts-solar-bivolt-automatico-vulcan-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
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10 Computador + 

DataShow 

1 Espaço Multiuso C

A 

20

0 

20

0 

2 

11 lampada 25 W 2 Deposito C

A 

25 50 2 

12 lampada 25 W 37 Areas externas C

A 

18 66

6 

6 

13  1 definir local C

A 

30

0 

30

0 

6 

14  1 definir local C

A 

30

0 

30

0 

3 

15 
 

1 definir local C

A 

30

0 

30

0 

3 

 

GERA

L 

Cargas em Corrente Contínua 

Instantânea (W): 

168 

Cargas em Corrente Alternada 

Instantânea (W): 

262

9 

 

 Perda Instantânea do Inversor (W): 15 

 
Potência Instantânea Total CA (W): 

 
264

4 

  

 

A partir da tabela acima foi possível calcular o consumo de energia elétrica diário da A1 levando em 

consideração as possíveis perdas dos equipamentos (tabela 2) 

 

Tabela 2: levantamento do consumo diário de A1. 

 

 

Item 

 

Corrente 

Instantânea 

(A) 

 

Consumo 

(Ah/dia) 

 

Consumo 

Diário 

(Wh/dia) 

1 3,125 12,5 300 

2 2,08 16,67 400 

3 3 6 144 

4 2,08 8,33 200 

5 3 12 288 

6 2,08 16,67 400 

7 12,50 75 1800 

8 7,00 84 2016 

9 6 24 576 

10 8,33 16,67 400 

11 2,08 4,17 100 

http://www.chaves.pa.gov.br/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851591870-pc-dell-380-core-2-duo-e8300-4gb-ddr3-hd-500-gb-wi-fi-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851591870-pc-dell-380-core-2-duo-e8300-4gb-ddr3-hd-500-gb-wi-fi-_JM
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12 27,75 166,5 3996 

13 12,50 75 1800 

14 12,50 37,5 900 

15 12,50 37,50 900 

Cargas CC(W): 43,08 296,33 7112 

Cargas CA(W): 73,46 296,17 7108 

Perda Inversor 

(W): 

0,5 12 15 

 

Potência Total CA 

(W): 

 

117,04 

 

604,50 

 

14235 

 

A necessidade energética de A2 que corresponde aos espaços da horta escolar, espaços pedagógicos 

1,2 e 3, área destinadas a banco de baterias 2, secretária alojamento (professores), almoxarifado, galinheiro, 

viveiro de peixes, banheiros 1 e 2, estufa e passagens 1,2,3 e 6, será suprida pelo FV2. 

Do mesmo modo como em FV1, foi realizado a identificação das cargas, levantamento de potencias e 

estimativa de uso em horas por dia. 

Tabela 1: Levantamento e descrição das cargas da A2. 

 

 

Ite

m 

 

Aparel

ho 

 

Quantida

de 

 

Áre

a 

 

Tensã

o 

 

Potencia 

Unitária(

W) 

Potenci

a da 

Carga 

(W) 

 

Uso 

(h/di

a) 

1 Lâmpada Led Tubular 4 Espaço 

pedagógico1 

C

A 

18 72 4 

2 Ventilador de Teto e 

tomada 

2 Espaço 

pedagógico1 

C

A 

50 100 8 

3 Lâmpada Led Tubular 4 Espaço 

pedagógico2 

C

A 

18 72 4 

4 Ventilador de Teto e 

tomada 

2 Espaço 

pedagógico2 

C

A 

50 100 8 

5 Lâmpada Led Tubular 4 Espaço 

pedagógico3 

C

A 

18 72 4 

6 Ventilador de Teto e 

tomada 

2 Espaço 

pedagógico3 

C

A 

50 100 8 

7 Lâmpada Led Tubular 8 Secretária C

A 

18 144 4 

8 Ventilador de Teto 1 Secretária C

A 

50 50 8 

9 Computador 3 Secretária C

A 

250 750 4 

10 Lâmpada Led Tubular 1 Esp. Bat C

A 

18 18 2 

11 Lâmpada Led Tubular 6 Banheiro 1 C

A 

18 108 4 

http://www.chaves.pa.gov.br/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852767794-ventilador-industrial-turbo-silencioso-parede-alta-rotaco-_JM#D%5BS%3AVIP%2CL%3ASELLER_ITEMS%2CV%3A1%5D
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-851591870-pc-dell-380-core-2-duo-e8300-4gb-ddr3-hd-500-gb-wi-fi-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
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12 Lâmpada Led Tubular 6 Banheiro 2 C

A 

18 108 4 

13 Lâmpada Led Tubular 58 Áreas Externas C

A 

25 1450 4 

14 Lâmpada Led Tubular 8 Áreas Externas C

A 

18 144 4 

 

15 

Bebedouro 
Industrial 
20L Frisbel 

 

1 

 

Pass. 6 

 

C

A 

 

280 

 

280 

 

4 

16  1 definir local C

A 

300 300 3 

17  1 definir local C

A 

300 300 3 

 

 

GERA

L 

Cargas em Corrente Contínua 

Instantânea (W): 

 

Cargas em Corrente Alternada 

Instantânea (W): 

416

8 

Perda Instantânea do 

Inversor (W): 

15 

 

Potência Instantânea Total 

CA (W): 

 

418

3 

 

 

 

O consumo de energia elétrica diário da A2 também considerando as possíveis perdas dos 

equipamentos, e o sistema terá carga instalada de 7,81kW (tabela 4). 

 

Tabela 4: levantamento do consumo diário de A2. 

 

 

Item 

 

Corrente 

Instantânea 

(A) 

 

Consumo 

(Ah/dia) 

 

Consumo 

Diário 

(Wh/dia) 

1 3 12 288 

2 4,17 33,33 800 

3 3 12 288 

4 4,17 33,33 800 

5 3 12 288 

6 4,17 33,33 800 

7 6 24 576 

8 2,08 16,6 400 

9 31,25 125 3000 

http://www.chaves.pa.gov.br/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728729171-lmpada-led-tubular-ccalha-t8l-18w-120cm6500k-bi-volt-eqqo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-761575260-bebedouro-industrial-coluna-20-litros-2-torneira-110v-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-761575260-bebedouro-industrial-coluna-20-litros-2-torneira-110v-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-761575260-bebedouro-industrial-coluna-20-litros-2-torneira-110v-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-761575260-bebedouro-industrial-coluna-20-litros-2-torneira-110v-_JM
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10 0,75 1,5 36 

11 4,50 18,00 432 

12 4,5 18 432 

13 60,42 241,67 5800 

14 6,00 24 576 

15 11,67 46,67 1120 

 12,50 37,5 900 

 12,50 37,50 900 

Cargas CC(W): 23,58 152,67 3664 

Cargas CA(W): 125,92 489,67 11752 

Perda Inversor (W): 0,5 12 15 

 
Potência Total CA (W): 

 
150,00 

 
654,33 

 
15431 

 

6 Características gerais 

 

 

Para os cálculos da quantidade de painéis necessários, considerou-se a irradiação solar diária média da 

região de 4,11 kWh/m
2

.dia (CRESESB, 2017). 

Os equipamentos principais do sistema foram pré-selecionados, a fim de se adequar seus parâmetros 

elétricos ao dimensionamento. Para os dois sistemas a tensão de trabalho do foi estabelecida em 12 volts em 

corrente contínua (CC), fornecendo na saída do inversor potência com 110-127 volts em corrente alternada (CA). 

Os sistemas fotovoltaicos são formados basicamente pelas seguintes estruturas: 

 Arranjos fotovoltaicos; 

 Banco de Baterias; 

 Controlador de Cargas; 

 Inversores Elétricos; 

 Cabos; 

 E dispositivos de Proteção. 

 

 

7 Banco de Baterias (Armazenamento) 

 

 

Para o banco de baterias foi escolhido as baterias estacionária de chumbo ácido com capacidade de 

http://www.chaves.pa.gov.br/


4
7 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA 
Site: www.chaves.pa.gov.br 

  

Página 47 de 66 

400Ah/12v. 

As baterias são necessárias para o sistema de armazenamento de energia para o tempo e autonomia de 

72 horas. Nesse sentido foram selecionadas baterias com capacidade mais elevadas a fim de atender a demanda 

de energia nesse período. 

A tabela 5 apresenta o resultado do dimensionamento do banco de baterias para o FV1, no qual para 

compor o sistema solar fotovoltaico, será preciso 16 baterias. 

 

Tabela 5: Dimensionamento do banco de baterias de A1. 

 

 

 

 

 

 

Banco de 

Baterias 

Autonomia do Sistema 

(Dias): 

3 

Profundidade de Descarga Final da Autonomia 

(0.3 a 0.6): 

0,3 

C1(Ah): 6045 

Profundidade de Descarga Final de Cada Noite 

(0.15 a 0.2): 

0,2 

C2(Ah): 3023 

 

Capacidade por baterias 

(Ah): 

 

400 

 

15,112

5 

 

Quantidade de 

Baterias: 

 

16 

 

 

 

Adotando as mesmas características e a mesma bateria para FV2, foram necessárias 17 baterias para 

compor o banco de baterias, conforme tabela 6. 

 

Tabela 6: Dimensionamento do banco de baterias de A2. 

 

 

 

 

 

 

Banco de 

Baterias 

Autonomia do Sistema 

(Dias): 

3 

Profundidade de Descarga Final da Autonomia 

(0.3 a 0.6): 

0,3 

C1(Ah): 6544 

Profundidade de Descarga Final de Cada Noite 

(0.15 a 0.2): 

0,2 

C2(Ah): 3272 

 

Capacidade por baterias 

 

400 

http://www.chaves.pa.gov.br/
http://www.moura.com.br/produtos/estacionarias/
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(Ah): 

 

16,3

6 

 

Quantidade de 

Baterias: 

 

17 

 

 

 

A instalação das baterias deve ser feita em local protegido e com circulação de ar, podendo ser 

colocadas dentro da residência e o mais próximo possível do quadro de proteção e distribuição do sistema, longe 

da radiação solar e da chuva. Em FV1 o banco de baterias será acondicionado no espaço reservado ao mesmo, 

em uma sala com dimensões de 4x4m situada na A1, próximo aos geradores fotovoltaicos e quadro de 

distribuição. O banco de baterias de FV2 será instalado na sala reservada para o mesmo com dimensões de 3X5m, 

também próximo aos geradores fotovoltaicos e ao quadro de distribuição da A2. 

8 Painéis Fotovoltaicos (Geração) 

Os Painéis selecionados foram os painéis solares 320W. Abaixo estão listadas as características de 

acordo com a fixa técnica do equipamento. 

 Potência máxima (Pmax): 320Wp 

 Tolerância: 0% a +5% 

 Tensão em circuito aberto (Voc): 45,3V 

 Tensão de Pico (Vmpp): 36,8V 

 Corrente de curto-circuito (Icc): 9,26A 

 Corrente de Pico (Impp): 8,69A 

 Voltagem máxima do sistema: 1500V 

 Tipo de célula: Silício Policristalino 

 Dimensões painel: 1960 x 992 x 40 (mm) 

 Moldura: Alumínio 

 Peso: 22,4 kg 

 

 

De acordo com os cálculos para FV1 serão necessários 23 painéis, para suprir a demanda energética da 

A1, conforme mostra na tabela 7. 

 

Tabela 7: Dimensionamento dos painéis solares de A1. 

 

http://www.chaves.pa.gov.br/
https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-320w-canadian-solar-cs6u-320p-79057
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Gerador 

Fotovoltaico 

Potência nominal do módulo 

(Wp): 

320 

Tensão no ponto de Máxima Potência 

(Vmpp): 

36,8 

Corrente de curto circuito 

(Isc): 

9,26 

Número de Horas de Sol pleno médio no 

pior mês (h): 

4,11 

Fator de Perdas e Segurança (0.7 

a 0.95): 

0,75 

 

Potência de Geração a ser 

Instalada (kWp): 

 

7,22 

 
22,55

2 

 

Quantidade de 

Módulos: 

 

23 

 

Para adaptação as strings foram adotados 24 painéis, no qual cada string será composta por três painéis 

fotovoltaico. 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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Para FV2 serão necessários 24 painéis, para suprir a demanda energética de A2, 

conforme mostra a tabela 8. 

Tabela 8: Dimensionamento dos painéis solares de A2. 

 

 

 

 

 

 

Gerador 

Fotovoltaico 

Potência nominal do módulo 

(Wp): 

320 

Tensão no ponto de Máxima Potência 

(Vmpp): 

36,8 

Corrente de curto circuito 

(Isc): 

9,26 

Número de Horas de Sol pleno médio no 

pior mês (h): 

4,11 

Fator de Perdas e Segurança (0.7 

a 0.95): 

0,75 

 

Potência de Geração a ser 

Instalada (kWp): 

 

7,81 

 
24,41

1 

 

Quantidade de 

Módulos: 

 

25 

 

Da mesma forma como no primeiro adaptou-se o sistema para 27 painéis de acordo 

com as strings. 

 

9 Controlador de cargas 

 

 

Será utilizado os Controladores de Carga de Bateria Solar Mppt 150v 60a 

12/24/48v Mc4. Adequados à tensão selecionada de trabalho do sistema e com o banco de 

baterias. Conforme as características: 

 

 Bateria: 12 V, 24 V e 48V Auto Select 

 Banco de Bateria máximo: 16 

 Corrente de carga máximo nominal: 60A 

 Potência máxima Painel Fotovoltaico: 12V:860W, 24V:1720W ou 48V:3440W 

 Corrente máxima Painel Fotovoltaico: 50 A 

 Tensão máxima Painel Fotovoltaico: 150V (condições de menor temperatura) 

 Eficácia máxima 98% 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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 Autoconsumo 10 mA 

 Tensão de carga em absorção Configuração Padrão: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 

57,6V (ajustável) 

 Tensão de carga em carga lenta Configuração Padrão: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 

55,2V (ajustável) 

 Compensação da temperatura -16 mV / -32 mV / -68 mV / °C 

 Temperatura de funcionamento -30 a +60°C (saída nominal completa até 40°C) 

 Umidade 95%, sem condensação 

 Classe de proteção IP43 (electronic components), IP22 (connection área) 

 

 

Entre as características do controlador estão a tecnologia de detecção avançada de 

MPP (Ponto Máximo de energia). Eficiência de conversão superior sem ventoinha de 

ventilação. Eficácia máxima superior a 98 %. Proteção contra sobreaquecimento e descarga 

de potência com alta temperatura. Proteção de curto-circuito PV e de polaridade inversa PV. 

Proteção de corrente inversa PV, sensor de temperatura Interno. 

De acordo com os cálculos foi dimensionado o número de inversores para FV1 e 

FV2 (tabelas 9, 10). 

 

Tabela 9: Dimensionamento dos controladores de cargas de A1. 

 

 

 

 

Controlador de 

Carga 

Fator de Segurança (10% a 

25%): 

25 

Corrente máxima - 

Cargas (A): 

146 

 

Corrente máxima - 

Geração (A): 

 

260,9005 

Valor Nominal do Controlador de 

Carga (A): 

35 

  

7,455 

 

Quantidade de 

Controladores: 

 

8 

 

Tabela 10: Dimensionamento dos controladores de cargas de A2. 

 

 

 

 

Fator de Segurança (10% a 

25%): 

25 

Corrente máxima - 

Cargas (A): 

188 
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Controlador de 

Carga 

 

Corrente máxima - 

Geração (A): 

 

283,5875 

Valor Nominal do Controlador de 

Carga (A): 

35 

  

8,103 

 

Quantidade de 

Controladores: 

 

9 

 

 

10 Inversores (conversão de energia) 

 

O Inversor foi selecionado buscando atender as cargas de cada área de acordo com 

a potência instalada. O inversor escolhido foi Inversor de Voltagem 1500W 12V para 110V 

com saída para Tomada e USB Conversor de Potência. 

 

• Potência: 1500W 

• 2 Saídas para Tomada Novo Padrão 

• 1 Saída USB 5V 0,5A 

• Conexão de Entrada Tipo Bones 

• Transforma 12V em 110V 

• Forma de Onda de Saída: Senoidal 

• Frequência de Operação: 60Hz ± 3Hz 

• Eficiência >80% 

• Proteção de Temperatura: <65°C 

• Alarme de Baixa Tensão: 10,5 ± 0,5V 

• Desligamento Automático de Baixa Tensão: 10 ± 0,5V 

• Proteção Contra Alta Tensão: >15V 

• Proteção Contra Curto Circuitos na Saída 

• Cabo de Entrada para bateria: >50mm² 

• Extensão Máxima do Cabo de Alimentação: 1,5m 

• Dimensões: 255x255x120mm 

 

 

De acordo com o dimensionamento para FV1 será necessárias 2 inversores, e para 

FV2 será necessárias 3 inversores, conforme mostra respectivamente nas tabelas 11 e 12. 

http://www.chaves.pa.gov.br/
https://www.connectparts.com.br/inversor-de-tensao-hayonik-1500w-12v-para-110v-transformador-multi-uso-modificada-44592/p?idsku=2003549&amp;gclid=EAIaIQobChMIr56YmdqO2QIVh4SRCh30AAtgEAAYASAAEgJXs_D_BwE&amp;gclsrc=aw.ds
https://www.connectparts.com.br/inversor-de-tensao-hayonik-1500w-12v-para-110v-transformador-multi-uso-modificada-44592/p?idsku=2003549&amp;gclid=EAIaIQobChMIr56YmdqO2QIVh4SRCh30AAtgEAAYASAAEgJXs_D_BwE&amp;gclsrc=aw.ds
https://www.connectparts.com.br/inversor-de-tensao-hayonik-1500w-12v-para-110v-transformador-multi-uso-modificada-44592/p?idsku=2003549&amp;gclid=EAIaIQobChMIr56YmdqO2QIVh4SRCh30AAtgEAAYASAAEgJXs_D_BwE&amp;gclsrc=aw.ds
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Tabela 10: Dimensionamento dos inversores de A1. 

 

 

 

 

Inversor 

Fator de Segurança(15% a 

50%): 

30 

Carga em corrente 

alternada(W): 

2644 

 

Potência do Inversor com Fator de 

Segurança (W): 

 

3417,7 

Valor nominal da Potência do 

Inversor (W): 

1500 

 

2,27

8 

 

Quantidade de 

Inversores: 

 

3 

 

Tabela 11: Dimensionamento dos inversores de A2. 

 

 

 

 

Inversor 

Fator de Segurança(15% a 

50%): 

30 

Carga em corrente 

alternada(W): 

4183 

 

Potência do Inversor com Fator de 

Segurança (W): 

 

5418,4 

Valor nominal da Potência do 

Inversor (W): 

1500 

 

3,61

2 

 

Quantidade de 

Inversores: 

 

4 

 

É importante destacar que esses equipamentos apresentados foram pré-selecionados 

com a finalidade de se ter parâmetros necessários para o correto dimensionamento do 

sistema. 

12 Equipamentos de proteção e controle 

 

 

Composto pelos barramentos CC com capacidade para 25v/2000Ah, dispositivos 

para distribuição da energia os disjuntores DC CC 600V/200A bipolar, e dispositivos de 

proteção contra surtos DPS’s 1000VCC 40/20KA DC CC. De acordo com a NBR 5410, 

para garantir a proteção, todas as partes metálicas não destinadas a conduzir corrente deverão 

estar interligadas eletricamente, e isoladas da parte viva. E a infraestrutura de aterramento 

deve ser concebida para ser confiável e satisfazer os requisitos de segurança das pessoas, o 

aterramento será realizado com hastes do tipo “Copperweld”, Ø5/8”x3,00m e 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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equipotencialização. 

 

12 Cablagem-Condutores e Eletrodutos 

 

 

A conexão dos sistemas deverá ser feita com cabos de cobre flexível com 

isolamento em PVC com área de seção transversal de 6mm². A estrutura de suporte dos 

painéis deve ser conectada à haste de aterramento através de um cabo de cobre flexível com 

isolamento em PVC com área de seção transversal de 6mm², preferencialmente na cor verde 

ou na cor verde- amarela, para identificação como condutor de aterramento. Recomenda-se 

que esses cabos sejam direcionados ao Quadro de proteção e distribuição do sistema através 

de um eletroduto rígido de PVC, rígido, com antichamas, diâmetro mínimo de 3/4", incluindo 

as devidas junções (joelhos de mesmo diâmetro) nas conexões entre eletrodutos na vertical e 

na horizontal. 

Para o lado AC a conexão entre cada inversor e o barramento final também deverá 

ser feita com cabo de cobre flexível com isolamento em PVC com área de seção transversal 

de 4mm², assim como para a conexão final do disjuntor geral de alimentação em CA. 

Todas as conexões entre os condutores e os disjuntores, DPS’s e barramentos deve ser feita 

utilizando terminais apropriados, seja tubular ou de compressão, de forma a se evitar que 

algum condutor se solte ou que haja mal contato. 

13 Proteção contra descargas atmosféricas 

 

 

Composto por captores, haste “Copperweld”, Ø5/8”x3,00m e DPS’s. Conforme projeto elétrico. 

 

 

ORDEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

    

    

 MATERIAIS SISTEMA FOTOVOLTAICO   

1 Baterias estacionária de chumbo ácido 400Ah/12v Modelo Moura UN 33,00 

2 Painéis solares 320W Canadian Solar UN 53,00 

3 Controladores de Carga Victron Bluesolar Mppt 150v 60a 12/24/48v UN 17,00 

4 Inversor Hayonik 1500W 12V-110V Tomada e USB UN 8,00 

5 Barramentos prysmian afumex CC com capacidade para 25v/2000Ah UN 4,00 

http://www.chaves.pa.gov.br/
https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-320w-canadian-solar-cs6u-320p-79057
https://www.connectparts.com.br/inversor-de-tensao-hayonik-1500w-12v-para-110v-transformador-multi-uso-modificada-44592/p?idsku=2003549&amp;gclid=EAIaIQobChMIr56YmdqO2QIVh4SRCh30AAtgEAAYASAAEgJXs_D_BwE&amp;gclsrc=aw.ds
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6 Disjuntores DC CC 600V/200A bipolar siemens UN 10,00 

7 DPS’s 1000VCC 40/20KA DC CC clamper UN 12,00 

8 Cabo solar Prysmian Tecsun 4mm/1Kv vermelho M 756,00 

9 Cabo solar Prysmian Tecsun 4mm/1Kv preto M 756,00 

10 Cabo solar Prysmian Tecsun 6mm/1Kv vermelho M 100,00 

11 Cabo solar Prysmian Tecsun 6mm/1Kv preto M 100,00 

12 Cabo solar Prysmian Tecsun 100mm/1Kv M 20,00 

13 Multi contact Conector Macho- Paralelo UN 30,00 

14 Multi contact Conector Macho- Paralelo UN 30,00 

15 Multi contact Conector Macho- serie UN 70,00 

16 Multi contact Conector Macho- serie UN 70,00 

17 Trilhos para telado Zinco 20 Modulos K2 sisten UN 5,00 

 

  

http://www.chaves.pa.gov.br/
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ANEXO IV 

 

MINUTA 

PLANO DE TRABALHO 1/3  

1 – DADOS CADASTRAIS 

ÓRGÃO/ ENTIDADE PROPONENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

CNPJ Nº. 

 

04.888.111/0001-37 

ENDEREÇO: 

Praça da Bandeira, s/n 

CIDADE 
Chaves 

UF PA CEP 68.880-

000 

DDD/TELEFONE 

 
 

E.A 

CONTA CORRENTE BANCO AGÊNCIA PRAÇA DE PAGAMENTO 

NOME DO RESPONSÁVEL 

 

DURBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA 

CPF Nº. 

 

CI/ ÓRGÃO EXP. 

 

CARGO 

PREFEITO 
FUNÇÃO 

GESTOR 

MUNICIPAL 

DDD/TELEFONE 

91)  

ENDEREÇO 

Avenida Beira Mar, s/n 

CEP.66.880-000 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

 

Construção da Escola Ribeirinha Sustentável 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

10 meses 

 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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Considerando o baixo índice do rendimento escolar dos alunos do município de Chaves, onde 

só é ofertado o ensino fundamental, ocasionando quantidade considerável de evasão escolar, as 

condições geográficas, o estado de conservação dos prédios públicos. Neste caso, as escolas. 

Ressalta-se que os índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB) e o de desenvolvimento 

humano (IDH) refletem a situação precária do município, revelando-se dos mais baixo do Brasil. 

 

Nesse sentido, há necessidade de implantação de complexos educacionais dotados de 

infraestrutura para atender seus alunos, a Prefeitura, de forma inédita, idealizou o Programa Escola 

Ribeirinha Sustentável – SER RIBEIRINHO, composto não só por salas de aulas, como também de 

espaços pedagógicos interdisciplinares que auxiliam na formação acadêmica dos munícipes, com 

foco na valorização da cultura local / regional com práticas do cotidiano. 

 

O programa prevê a instalação de placas de captação de energia solar com objetivo de suprir 

a falta de energia elétrica da região, possibilitando a implantação de serviços diversos que dependem 

desse recurso natural. Outro ponto importante é a introdução da captação e tratamento da água de 

chuva para ser utilizada no próprio complexo. 

 

A escola também contará com “horta”, “estufas com plantas medicinais”, “viveiro de animais 

domésticos” que serão manuseados pela comunidade escolar, permitindo o aprendizado de técnicas 

que irão incentivar a agricultura familiar, tratamentos diversos e alimentação saudável, o que 

proporciona melhoria na qualidade dos produtos consumidos na merenda escolar, servindo de 

2- JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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PLANO DE TRABALHO 2/3 

 

 

2 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

 

 

Meta 
Etapa/Fa

se 
Especificação DURAÇÃO 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

RIBEIRINHA SUSTENTÁVEL NA VILA DO 

ARAPIXI 

 

 

10 MESES 

 

3 – PLANO DE APLICAÇÃO 

 

 

Natureza de Despesa Total CONCEDENTE CONVENEN

TE 

exemplo para replicar para os moradores, possibilitando a geração de renda. 

 

Está prevista a construção de “cozinha experimental”, que funcionará como espaço 

pedagógico para diversas atividades não só relacionadas à experiência gastronômica, utilizando a 

produção local, garantindo qualidade e economia de recurso financeiro, como também para servir 

como instrumento para outras disciplinas da grade curricular. 

 

Serão construídos “banheiros ecológicos” com objetivo de promover a proteção da saúde dos 

alunos e professores. Esses banheiros contarão com biodigestor, que funciona como tratamento 

primário para os dejetos e efluentes, evitando a contaminação de corpos hídricos, do solo e dos 

próprios usuários. 

 

O “espaço multiuso” promoverá a utilização de equipamentos multi-didáticos, acesso à 

informação e informática e organização de oficinas diversas. 

 

A “Arena Muçuã” foi pensada para funcionar como um centro de convivência, no estilo de 

um anfiteatro, onde deverão ter atividades relacionadas a esportes, dança e manifestações culturais. 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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Código 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

RIBEIRINHA SUSTENTÁVEL 

NA VILA DO ARAPIXI 

R$1.305.198,67 
GOVERNO DO 

ESTADO 

MUNICÍPIO DE 

CHAVES 

 
TOTAL GERAL R$ 1.305.198,67 R$ 1.174.678,81 R$ 130.519,86 

http://www.chaves.pa.gov.br/
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PLANO DE TRABALHO 3/3 

 

4 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

CONCEDENTE 

 

Meta 1º PARCELA 2º PARCELA 3º PARCELA 4º PARCELA TOTAL 

 

1 

 

R$ 293.669,70 

 

R$ 293.669,70 

 

R$ 293.669,70 

 

R$ 293.669,71 

 

R$ 1.174.678,81 

 

 

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

 

Meta 
1º 

PARCELA 

2ª 

PARCELA 
3º PARCELA 4º PARCELA TOTAL 

1 R$ 32.629,97 R$ 32.629,97 R$ 32.629,96 R$ 32.629,96 R$ 130.519,86 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018 – 

PMCH, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE 

CHAVES E A EMPRESA XXXXXXX, TENDO COMO 

OBJETO XXXXXXXXXXXX NA FORMA ABAIXO. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES, de CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, ente federativo com sede na 

Praça da Bandeira, s/n° – Chaves – Pará, CEP: 68880-000, de direito público neste ato representado por seu Prefeito, 

xxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 00000 – SSP/PA e do CPF/MF nº 000.000.000-00, 

doravante designada por CONTRATANTE, e do outro, como CONTRATADO, a nome empresa de CNPJ sob o nº 

00.000.000/0001-00, sediada no endereço, sendo representada por xxxxxxxxxxx, de CPF sob nº 000.000.000-00 sob nº 

xxxxx, considerando o julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preço, publicado no Diário Oficial da União e 

Jornal Amazônia de 00/00/2018, processo administrativo nº 2018000-1, RESOLVE  de acordo com a classificação por 

ela alcançada e na  quantidade  cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações em conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é Construção Construção de Escola Ribeirinha Sustentável na Vila do 

Arapixi, que será fornecido nas condições estabelecidas no Memorial Descritivo, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 00/00/2018 e 

encerramento em 00/00/2018 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 0,00 (xxxxxx centavos) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão 

dos quantitativos do fornecimento efetivamente prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento do Município, para o exercício de 2018 na classificação abaixo: 

4.2. Exercício financeiro: 2018 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DA OBRAS 

5.1 - A assinatura do presente contrato implica em autorização para início imediato dos serviços, que se darão dentro do 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar desta data, sem prejuízo da contagem do prazo da obra, que ora se 

inicia. 

5.1.1 - Os documentos abaixo relacionados rubricados pelas partes constituem parte integrante deste instrumento 

contratual: 

a) ANEXO l – Edital; 

b) ANEXO II – Projeto Básico; 

c) ANEXO III – Planilha Orçamentaria; 

d) ANEXO IV – Planilha referente a proposta do contratado; 

e) ANEXO V – Especificação técnica; 

f) ANEXO VI – Memorial descritivo; 
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1- A CONTRATADA declara que conhece, para todos os fins de direito, o teor das normas que regeram a licitação, 

que se integram a este contrato como se fossem suas próprias cláusulas. 

6.2- Assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas com transporte e as decorrentes do fornecimento de 

material, mão-de-obra, aparelhos e equipamentos necessários à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 

Responsabilizar-se também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e ainda por qualquer prejuízo que seja causado a CONTRATANTE ou a terceiros. 

6.3- Os danos e prejuízos porventura causados a CONTRATANTE, ou a terceiros, serão ressarcidos no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da notificação administrativa a CONTRATADA, sob pena de 

multa. 

6.4- Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na 

Licitação. 

6.5- A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de fiscalização a serem adotados 

pela CONTRATANTE. 

6.6- Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as Planilhas, Projetos, Proposta, especificações técnicas 

e cronogramas, dentro do prazo contratado, sendo todos estes documentos, rubricados pelas partes contratantes. 

Havidos como peças integrantes do presente instrumento, cabendo a CONTRATADA, fornecer por sua conta 

ferramentas, máquinas, equipamentos, de Transportes e suprimentos de água, luz e força, indispensáveis à 

execução da obra, bem como todos os materiais e toda a mão-de-obra necessária à perfeita execução dos 

serviços, empregando material de primeira qualidade e mantendo profissionais competentes e experimentados, 

uma vez que responde pela solidez e bom acabamento da obra, de acordo com o Código Civil Brasileiro. 

6.7- Qualquer alteração das disposições e especificações constantes dos documentos mencionados no item anterior, 

somente será executada depois de comunicada, por escrito a CONTRATANTE, e aprovada pela Comissão de 

Construção. 

6.8- Em relação às alterações mencionadas no item anterior, a CONTRATADA, em qualquer caso, responderá pela 

solidez e durabilidade das inovações. 

6.9- A CONTRATADA deverá manter na direção das obras, responsável técnico devidamente habilitado no 

CREA/PA/AP. 

6.10 - A CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados e os de 

terceiros seus sub-contratados, utilizados na obra, a legislação vigente sobre: impostos, ónus trabalhistas, 

segurança do trabalho, acidentes de trabalho, encargos previdenciários e fiscais, seguros e demais exigências de 

legislação social ou de qualquer outro regime jurídico, decorrentes dos serviços sob sua responsabilidade por 

cujos encargos responderá unilateralmente em toda a sua plenitude e outros, por mais especiais que sejam; 

6.11 - O transporte, a guarda e a manutenção de equipamentos e materiais são de exclusiva responsabilidade e ónus da 

CONTRATADA. Os equipamentos, assim como os materiais empregados para a execução dos serviços serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, não podendo ser retirados 

do local da obra sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

6.12-A mudança de responsabilidade técnica da obra será imediatamente comunicada, por escrito a CONTRATANTE; 

6.13- Ocorrerá sob as expensas da CONTRATADA toda a responsabilidade de legalização da obra junto aos Órgãos 

Oficiais; 

6.14- Durante a obra e até seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE, correrão, exclusivamente, por conta e 

risco da CONTRATADA, as consequências de: 

a) sua negligência, imperícia ou imprudência; 

b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo após o término do Contrato, conforme o art. 618, do 

Código Civil Brasileiro; 

c) imperfeição ou insegurança da obra; 

d) infrações relativas ao direito de propriedade industrial; 

e) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execução das obras e 

serviços; 

f) ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros e sub-contratados; 

g) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra, ou 

em decorrência dela. 

 

6.15- A CONTRATADA dará ciência imediata à Fiscalização da CONTRATANTE, de toda e qualquer anormalidade 

que se verificar na execução dos serviços. 

6.16- A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, a cujas reclamações se 
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obrigam a atender pronta e restritamente. 

6.17- A CONTRATADA não poderá opor qualquer dificuldade a introdução de materiais na obra ou à execução de 

serviços, os quais a CONTRATANTE assim o determinar. 

6.18- A CONTRATADA exonera a CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a quaisquer danos, ou 

prejuízos que lhe sejam causados em outras empresas. Os danos ou prejuízos que a CONTRATADA causar a 

tais empresas serão de sua inteira responsabilidade. 

6.19-A CONTRATADA deverá providenciar a sua custa, o Seguro de Responsabilidade Civil, inclusive respondendo 

pelo que exceder a cobertura dada pela Seguradora, não cabendo a CONTRATANTE qualquer obrigação 

decorrente de riscos da espécie. 

6.20-Ocorrendo incêndio, ou qualquer sinistro na obra de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá 

esta, independentemente da cobertura dada pela Seguradora, que refazer os serviços atingidos pelo sinistro, sem 

solução de continuidade da obra, por prazo que venha a ser acordado com a CONTRATANTE. 

6.21-A contratação da mão-de-obra (operários) a ser utilizada nesta obra deverá ser preferencialmente dada a 

trabalhadores pertencentes ao Município de Chaves/PA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1- Cabe a CONTRATANTE, a seu critério, através do departamento competente ampla fiscalização nas atividades 

realizadas nas áreas da obra; 

7.2- A CONTRATANTE não responderá por qualquer compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência, 

de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

7.3- A CONTRATANTE designará um Engenheiro Fiscal, que fica investido de amplos poderes para fiscalizar as 

obras, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste contrato nos casos nele previstos. Entrar na posse 

imediata das obras por ocasião da rescisão deste, prosseguir na execução das mesmas e praticar os atos que forem 

necessários, ou aconselháveis, devendo o local da obra ser franqueado, a qualquer dia e hora, ao acesso do fiscal da 

CONTRATANTE. A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático, de maneira a fazer cumprir rigorosamente 

os prazos, condições e qualificações previstas no contrato e seus anexos. 

7.4- A CONTRATANTE através de sua fiscalização poderá recusar materiais que estejam em desacordo com as 

especificações do projeto, ordenando sua imediata remoção do canteiro de obras, bem como o afastamento de qualquer 

empregado ou subempreitada da CONTRATADA, a bem dos serviços. 

7.5- A CONTRATANTE poderá rejeitar serviços que não correspondam às condições pactuadas, cumprindo a 

CONTRATADA refazê-los dentro de 48 (quarenta e oito) horas da notificação que, para tanto, lhe for feita, correndo 

por sua conta, todas as despesas daí decorrentes. 

7.6- Em caso de demora, ou recusa, no cumprimento dessas medidas, a CONTRATANTE poderá confiar o outrem a 

execução dos reparos, descontados o seu custo do primeiro pagamento a ser feito, imediatamente após, a 

CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer descontar das importâncias retidas em decorrência da Cláusula 9a 

deste contrato. 

7.7- Desde o recebimento provisório, a CONTRATANTE entrará na posse plena das obras. 

7.8- No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou ainda, inadimplência de 

qualquer obrigação contratual, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato com perdas e danos. 

7.9- A CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas, a execução de serviços diversos não 

abrangidos por este contrato, para execução no mesmo local, durante a vigência deste. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços descritos no Anexo 

deste instrumento Contratual o valor global constante as cláusulas III; 

8.1.1 - Os serviços serão pagos pela CONTRATANTE, mediante medições feitas pela fiscalização da Secretaria de 

Obras deste Município e aprovadas pela comissão de construção, além de disponibilidade financeira. A 

CONTRATANTE fará o aceito das medições mediante fiscalização da comissão de construção, e acompanhados de seu 

engenheiro responsável técnico, sendo a mesma responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços e 

contrato. 

8.1.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias consecutivos contados da data de apresentação da fatura 

emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados por meio de transferência bancária,  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de vir a ser devida, por fora de norma da legislação vigente, atualização 
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monetária de valor faturado, aplicar-se-á a formula: 

AM=VP (A/B-1), onde: 

AM= atualização monetária 

VP = valor presente a ser corrigido 

A = número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato 

B = número índice fator acumulado da TR no último dia do mês da fatura 

No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período considerado, nos termos dos Art. 

40, XIV, "c" da Lei N° 8.883/94. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento que for devido em razão de serviços eventualmente executados, motivados 

por força de alteração contratual, devidamente autorizados, será efetuado também contra a apresentação de fatura 

regularmente atestada, tendo por base: 

a) Os preços unitários da planilha orçamentaria da proposta da CONTRATADA, quando os serviços forem 

assemelhados; 

b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços não previstos na planilha orçamentaria 

licitada. 

8.2 - O preço proposto pela CONTRATADA constitui a única remuneração a ela devida pela execução dos serviços, 

estando incluído neste preço, todos os custos diretos e indiretos, como por exemplo: depreciação, manutenção e 

operação da frota de veículos; salários e encargos sociais e trabalhistas; impostos, taxas; obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, as relacionadas com a medicina e segurança do trabalho, uniformes, e as decorrentes das convenções 

coletivas de trabalho; bem como administração e lucro; dentre outros. 

8.3 - Os preços para serviços de mesma natureza e de realização eventual serão compostos de comum acordo, 

considerando o termo inicial a data da composição e os preços iniciais constantes da planilha integrante da proposta da 

CONTRATADA, além de outros insumos referenciados àquela atividade, com os seus preços devidamente 

comprovados. 

8.4 - A Nota Fiscal deverá ser sempre apresentada em 02 (duas) vias de igual teor, na sede da Secretaria de Municipal 

de Obras, e somente serão pagas depois de visadas pela Fiscalização da CONTRATANTE e encaminhadas pela 

Comissão de Construção. 

8.5 - Havendo erro na Nota Fiscal, recusa de aceitação de serviços pela CONTRATANTE, ou obrigações da 

CONTRATADA para com terceiros, decorrentes da obra, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas, que possam 

prejudicar de alguma forma, a CONTRATANTE, o pagamento será sustado para que a CONTRATADA, tome as 

providências cabíveis. 

8.6 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA da responsabilidade deste contrato, quaisquer que forem, nem 

implicará em aprovação definitiva dos respectivos serviços executados, total ou parcialmente. 

8.8 - Correrão por conta da CONTRATADA todos os ónus com sustações. Os pagamentos serão realizados através de 

depósito em conta corrente no estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA. 

8.9 - Por ocasião de cada faturamento, será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS e 

PIS, relativos ao mês de competência imediatamente anterior. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO 

9.1 - O prazo certo e determinado será de 00 (xxxxxxxx) dias corridos, contados a partir do 1° (primeiro) dia após a 

assinatura do presente Contrato Administrativo de Empreitada e Ordem de Serviços. 

 

9.2 - A CONTRATADA se obriga a entregar as obras inteiramente concluídas, com as licenças das autoridades 

competentes, e aprovação da Fiscalização da CONTRATANTE. 

 

9.3 - Quando, por motivo comprovadamente de responsabilidade da CONTRATANTE e inteiramente alheio a vontade 

da CONTRATADA, ou por motivo de força maior ocorrer atrasos no andamento da obra, a CONTRATANTE, poderá 

conceder dilatação de prazo, correspondente aos atrasos verificados, reformulando se que cronograma das obras e 

adotando-se o novo prazo de todos os efeitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RETENÇÕES 

10.1 - A CONTRATANTE ao efetuar o pagamento de cada parcela ora ajustada, reterá o equivalente a 5% (cinco por 

cento) do seu valor, em garantia da execução do contrato, a ser depositado em Caderneta de Poupança e devolvido a 

CONTRATADA pelo saldo que apresentar, quando assinado o "Termo de Recebimento Definitivo", e mediante 

apresentação dos comprovantes das contribuições devidas ao INSS, PIS, e FGTS, relativas ao período de execução da 
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obra. 

 

10.2 - As retenções contratuais não serão restituídas no caso de rescisão do contrato por fraude, má fé, incapacidade ou 

comprometimento da qualidade dos serviços, que torne a obra inaceitável pela CONTRATANTE. 

 

10.3 - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, no caso do não atendimento no prazo fixado pela fiscalização de 

reclamações por má execução dos serviços, retirarem das retenções a importância correspondente aos valores 

necessários à correção das irregularidades, cuja à execução providenciará imediatamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

11.1 - Os serviços extraordinários serão orçados segundo os preços unitários constantes da proposta de licitação. Caso 

não tenham correspondentes na planilha inicial, os preços unitários serão os da época da apresentação da proposta de 

serviços extras. 

 

11.2 - Os pagamentos de serviços extraordinários que impliquem, ou não, em alterações do cronograma da obra, serão 

processados mediante faturas separadas, apresentadas a Secretaria de Finanças, através da Fiscalização, no mês que 

suceder a conclusão dos serviços correspondentes. 

 

11.3 - A CONTRATANTE por ocasião dos pagamentos dos serviços extraordinários fará a retenção estabelecida na 

Cláusula Décima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DIREÇÃO 

12.1 - A contratada indica como responsável técnico pela execução da obra o 

Engenheiro Sr. xxxxxxxxx CREA Nº xxxxx/PA o qual fica autorizado a representá-la perante o CONTRATANTE e a 

fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela. PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA somente poderá 

substituir o técnico responsável pela obra, após expressa anuência da Secretaria de Obras, devendo essa substituição ser 

comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

13.1 - Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará o fato a CONTRATANTE para fins de recebimento. Nos 10 

(dez) dias úteis seguintes ao recebimento daquela comunicação, procederá a CONTRATANTE a vistoria geral 

das obras, e estando está em condições de serem recebidas, lavrar-se-á o "Termo de Recebimento Provisório". 

13.2 - O "Termo de Recebimento Definitivo" será firmado até 30 (trinta) dias do recebimento provisório, após nova 

vistoria da Fiscalização da CONTRATANTE. Se os serviços executados estiverem em condições de serem 

aceitos pela CONTRATANTE, mediante comprovação do pagamento da contribuição devida ao INSS, FGTS, 

PIS, relativos ao período de execução da obra, nesse momento será feita à devolução das retenções pela 

CONTRATANTE, pelo saldo que apresentarem. 

13.3 - O recebimento definitivo das obras, por parte da CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades decorrentes das disposições constantes no artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro, 

respondendo esta, durante 05 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, pela solidez e segurança 

dos serviços executados, não só em razão do material e mão-de-obra, mas também do solo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS MULTAS E PENALIDADES 

14.1 - Findo o prazo contratual, sem que a CONTRATADA tenha concluído, totalmente, o serviço, ficará sujeita à 

multa diária de 0.05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da multa de 0,01% 

(hum centésimo por cento) do mesmo valor do contrato, por dia de excesso que venha a ocorrer a cada um dos 

prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, fornecido pela CONTRATADA, integrante deste 

contrato. 

14.2 - As multas estabelecidas no parágrafo anterior são independentes e terão aplicação cumulativa e 

consecutivamente. 

14.3 - A CONTRATANTE deduzirá das faturas a serem pago a CONTRATADA, o valor das multas aplicadas, 

independentemente da retenção de que trata a Cláusula Décima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

15.1-O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições deste contrato, importará na sua rescisão, a critério da parte 

não inadimplente. Fica, porém, estabelecido que a rescisão dar-se-á imediatamente e sem qualquer aviso 

http://www.chaves.pa.gov.br/


6
6 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

End. Praça da Bandeira s/nº, CEP 68880-000 – Chaves/PA 
Site: www.chaves.pa.gov.br 

  

Página 66 de 66 

extrajudicial ou judicial, nos seguintes casos: 

a) falência ou dissolução da firma CONTRATADA, 

b) interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem motivo justificado, ou 

o não início da obra no prazo estipulado pela Cláusula Quinta; 

c) superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada; 

d) não recolher dentro do prazo determinado as multas as quais lhe forem impostas por Órgãos Oficiais; 

e) valor das multas aplicadas relativas a Cláusula Décima Terceira, ultrapassar o valor das importâncias retidas em 

garantia deste Contrato, referidas na Cláusula Décima; 

f) transferir o Contrato a terceiros no todo, ou em parte, sem prévia a expressa autorização da CONTRATANTE; 

g) negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, as Normas e as especificações gerais e 

particulares de natureza contratual, no prazo que, para tanto, determinar a Fiscalização, ou a Comissão de 

Construção do CONTRATANTE; 

h) atrasar injustificadamente a conclusão das obras por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

 

15.2-Rescindido o contrato, a CONTRATANTE entrará na posse imediata de todos os serviços executados, bem como 

de todo o material e equipamentos existentes no local da obra, renunciando a CONTRATADA ao exercício do 

direito de retenção sobre eles. 

15.3-Uma vez na posse de serviços e materiais, a CONTRATANTE procederá a uma vistoria e arrolamento, na 

presença de 2 (duas) testemunhas, a qual servirá de base para acerto final de contas. 

15.4-Os equipamentos somente serão devolvidos, se não for aconselhável, a critério da CONTRATANTE, sua retenção 

como garantia de quaisquer obrigações da  CONTRATADA. 

15.5-A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa, 

acarretar a CONTRATANTE. 

15.6-Havendo litígio judicial, a fim de que os serviços não sejam paralisados, a CONTRATADA, desde já, autoriza a 

CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta própria, quer por intermédio de terceiros, não 

cabendo, neste caso, qualquer indenização a CONTRATADA. 

15.7-O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo consenso, atendida a conveniência da obra, sem ónus para 

ambas as partes, mediante termo próprio de edição rescisória, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços 

já executados e dos materiais postos na obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

16.1-A CONTRATADA poderá sub-empreitar serviços até 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, ficando 

responsável pelas obrigações com a INSS, PIS, FGTS, dívidas trabalhistas e etc, de seu pessoal próprio e dos 

sub-empreiteiros.  

16.2-A CONTRATADA responderá, única e exclusivamente pelo serviço sub empreitado com terceiros perante a 

CONTRATANTE.  

16.3-Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e as providências que se tornarem 

necessárias à regularização do presente contrato, sendo expressamente vedada a sua negociação com terceiros 

alheios a este contrato, qualquer que seja a finalidade. 

16.4-A CONTRATADA não poderá sub-contratar serviços com firmas que tenham participado da Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Chaves/Pará, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões porventura resultantes do 

presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para um só efeito legal, 

firmam, por si e seus sucessores, em 02(duas) vias de igual teor. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Chaves (PA), 00 de xxxx de 2018. 

 

 

Prefeito Municipal 

xxxxxxxxxxxxxx 

Contratante 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Contratado 
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