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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

 

LICITAÇÃO Nº 1/2022-001 

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: menor preço 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Sec. Mun. Obras e Serviços Públicos 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais legislações aplicáveis. 

LOCAL DA REUNIÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

 

 
 

O Município de AURORA DO PARÁ, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ torna 

público que fará realizar licitação sob a modalidade de CONVITE, a ser processada e julgada em conformidade com 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e das demais normas complementares, para a contratação do 

objeto indicado na Cláusula I. 

 
 

A entrega das propostas se dará até às 08:30 horas do dia 08 de março de 2022, no endereço acima citado. 

 
I. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM    

 PROFUNDIDADE DE 30m NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOA UNIÃO, VILA NOVA, CRAVINHO, 

SIRIRI E SURIANAGEM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARA. 

 

1.1.1 As licitantes   interessadas   deverão   vistoriar   o   local de execução dos serviços antes da 

elaboração da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades 

e peculiaridades no tocante à execução do projeto, mediante prévio agendamento da visita com o setor competente 

do Município, que indicará o técnico designado para acompanhamento do responsável técnico da licitante, que deverá 

apresentar comprovação de inscrição no CREA e de vínculo empregatício com a licitante. 

 

1.1.2. O comprovante de realização da vistoria deverá ser assinado por ambos os representantes e ser 

apresentado juntamente com a proposta na data de abertura do certame. 

 

1.2. Na execução   dos   serviços   deverão ser   rigorosamente   observadas as   especificações   técnicas 

e as condições de execução contidas nasplanilhas de orçamento e projeto básico. 
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II. DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO 

 

2.1. As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Comissão de Licitações 

pelo email: licitacaoaurorapara@gmail.com. 
 

 
 

III. CONDIÇÕES   DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

3.1 - Poderão participar da licitação as licitantes convidadas, devidamente cadastradas na correspondente 

especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão de Licitação do Município de AURORA DO PARÁ, e 

devidamente habilitada, e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas deste instrumento convocatório 

e seu(s) anexo(s), bem como estenderá aos não cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem interesse 

em participar do certame com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega 

dos envelopes (Lei nº 8.666/93, art. 22, parágrafo 3º). 

 
3.2 - É vedada a participação nesta   licitação   de   licitantes reunidas em consórcio, as que se encontrem em 

regime de concordata ou falência requerida, ou ainda, que estejam cumprindo penalidade imposta por algum órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

3.3 - Não será   permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 

seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou 

que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data deste certame, ou que tenham participado 

como autores do Projeto Básico da presente Licitação. 

 

3.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens e condições 

previstos no presente instrumento convocatório, bem como, na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

3.5. As licitantes interessadas, inclusive as convidadas, deverão ser cadastradas na Prefeitura do Município 

de AURORA DO PARÁ. 

 
 

IV. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 
 

4.1. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos básicos diretos, todas as despesas indiretas 

e os benefícios da licitante, todos os materiais e equipamentos necessários à execução, assim como os encargos sociais 

e trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do 

objeto desta licitação, sendo a única e completa remuneração pelos serviços prestados. 

 

4.2. Os recursos necessários para fazer frente às despesas referentes ao objeto da licitação onerarão 

a dotação Exercício 2022 Projeto 1301.155112021.1.103 Construção de Poços Artesianos , Classificação econômica 

4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 
V - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

mailto:licitacaoaurorapara@gmail.com.
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5.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão 

de Licitação, simultaneamente, sua documentação e   proposta   de   preços,   em envelopes separados, fechados 

e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além do nome 

comercial da licitante, os seguintes dizeres: 

 

CONVITE Nº 1/2022-001 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO 

PARÁ DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 

PROPONENTE: 
 

 

 

CONVITE Nº 1/2022-001 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO 

PARÁ PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 
PROPONENTE: 

 

 

VI - DA DOCUMENTAÇÃO  - ENVELOPE No  1 
 

6.1. Todas as licitantes deverão apresentar,   dentro do Envelope nº 1, os documentos específicos para 

participação nesta CONVITE, devendo ser entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem a 

seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes: 

 
6.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresariais e, no   caso   de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 
 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; e 
 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir; 

 

e) Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Comissão de Licitação do Município de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, de acordo com as exigências constantes deste Edital; 

 
 

6.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 
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a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 

Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidões 

Negativas de débitos Tributária e Não Tributária. 

 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 

f) Alvará de funcionamento emitido na sede do domicilio do licitante; 

 
6.1.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em 

data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento; 

 

b) 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, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 

DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador 

que o venha substituir. 

 
6.1.4. Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA da região a que está vinculada; 

 

6.2. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão constar em papel timbrado da empresa e 

ser subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor (nome e RG). 
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VII - DA PROPOSTA - ENVELOPE No 2 
 

7.1. A proposta contida no Envelope nº 2 deverá ser apresentada da seguinte forma: 

 

7.1.1. Em envelope fechado e indevassável, que faça referência ao número do Convite ao qual se destina 

e com identificação da licitante proponente, a licitante deverá apresentar sua proposta de preços, que poderá ser 

apresentada no formulário que segue como ANEXO deste instrumento OU em papel timbrado da empresa, 

preferencialmente com o mesmo teor do citado anexo. 

 

a) A apresentação de proposta que não contenha todos os dados indicados 

ensejará a desclassificação da licitante. 

 

7.1.2. A proposta deverá ser apresentada no original, em uma única via, com identificação da empresa 

licitante, datilografada, impressa ou em letra de forma legível, datada e assinada por seu representante legal ou 

procurador da licitante, devidamente identificado com nome, R.G. e cargo na empresa, sem emendas, rasuras, borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, com todos os claros preenchidos. 

 

7.2. A proposta deverá conter, ainda: 

 

7.2.1. CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, se houver, da licitante; 
 

7.2.2. preço total, incluídos quaisquer tributos e eventuais descontos. 

 
 

a) O preço deverá ser expresso em reais, sendo que serão aceitas no máximo 02 (duas) 

casas decimais após a vírgula. 

 

b) O preço ofertado deverá contemplar o valor total dos serviços, que corresponderá 

ao somatório do valor total da Planilha. 

 

7.2.3. Planilha de Orçamento, contemplado ainda o valor total do BDI, orçados pela licitante, 

discriminados em algarismos e por extenso, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida a qualquer hipótese 

de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a 

prestação dos serviços. 

 

7.3. Para efeito de julgamento, prevalecerá o valor por extenso, em caso de divergência entre este e o preço 

descrito em algarismos. Neste caso, caberá à Comissão de Licitações proceder à correção dos cálculos; 

 

7.4. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da abertura da licitação; 

 

7.5. planilha de composição dos preços unitários dos serviços orçados pela licitante correspondentes aos itens 

do orçamento do Município de AURORA DO PARÁ, cujos preços forem alterados pelo licitante, bem como o 

respectivo valor total. 

 

7.6. Na hipótese da alínea b do subitem 7.2.2 deverão estar compreendidos todos os preços de materiais, 

mão- de-obra, encargos sociais e trabalhistas, e demais despesas diretas. 
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VIII. DO PROCESSAMENTO   DA LICITAÇÃO 
 

8.1. Na sessão de abertura, que se realizará no local, dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste edital, 

as licitantes participantes   poderão   se   fazer representar   diretamente, por um diretor ou um de seus sócios, 

ou indiretamente, por meio de procuração ou de credenciamento específico. 

 

8.2. Durante os trabalhos   da   sessão   de abertura,   só será permitida a manifestação oral ou escrita 

de representantes legais ou credenciados das licitantes participantes, o que constará de ata, cabendo recursos quanto 

a seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais. 

 

 
IX. DO CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

9.1. O julgamento e a classificação das propostas processar-se-á pelo critério de menor preço total ofertado, 

desde que atendidas as exigências deste instrumento convocatório e o interesse da Administração. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas: 

 

9.2.1. que não atenderem as exigências deste instrumento convocatório, bem como as que estiverem 

incompletas ou com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas ou omissões que, a critério da Comissão de 

Licitação, não permitam o seu entendimento ou comprometam seu conteúdo; 

 

9.2.2. que estiverem com preços unitários de insumos superiores aos constantes do orçamento da 

Prefeitura, excluída a parcela correspondente ao BDI, desde que o preço total também não ultrapasse ao constante 

daquele orçamento, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, nos termos do que dispõem os artigos 44, § 3º e 48, § 1º, 

ambos da Lei federal nº 8.666/93; 

 

9.3. A Comissão de Licitação poderá notificar, a seu critério ou por recomendação dos Setor Competentes, 

para que, no prazo de 02(dois) dias úteis, nos termos do inciso II do artigo 48 da Lei federal nº 8.666/93 e alterações, 

a (s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) suscite(m) dúvida quanto à sua exeqüibilidade, para que comprove(m) a viabilidade 

de sua(s) proposta(s), a compatibilidade dos preços ofertados com os preços dos insumos e salários do mercado e 

respectivos encargos. No tocante aos materiais e às instalações de sua propriedade, poderá (ão) a(s) licitante(s) 

declarar (em), expressamente, que renuncia(m), parcial ou totalmente, à correspondente remuneração, de acordo com 

o disposto no parágrafo 3º do artigo 44 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
9.3.1. Caso não atendida a notificação no prazo fixado, ou, atendida, se a sua análise revelar 

a inexeqüibilidade do preço ofertado, nos termos do disposto no § 3º do artigo 44 da Lei Federal n.º 8.666/93, a 

proposta ficará desclassificada. 

 

9.4. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da previsão contida no 

§ 3º do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

9.5. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão de Licitação procederá ao 

desempate por sorteio, em ato público, para fins de classificação. 
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9.6. A Comissão de Licitação efetuará a classificação ordinal das propostas, publicando o resumo do ato no 

Diário Oficial. 

 

9.7. Procedida à classificação pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de avaliação deste 

instrumento, e finda a fase recursal no termos da Cláusula VIII abaixo, o processo será encaminhado ao ordenador de 

despesas para, a seu critério, proceder à homologação do certame e à adjudicação do objeto, após o que será, 

oportunamente, a licitante vencedora convocada para celebração do ajuste, conforme minuta anexa. 

 

9.8. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Julgadora, na presença dos 

participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata, em ambos 

os casos. 

 

X. DOS RECURSOS 
 

10.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração serão processados 

de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e deverão ser protocolados no prazo legal, junto 

à Comissão de Licitação, no endereço constante da inicial deste ed ital, nos dias úteis, devendo vir acompanhados da guia 

de recolhimento dos emolumentos devidos, a ser efetuado na rede bancária credenciada. 

 

10.2. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou 

qualquer outro meio de comunicação. 

 
XI. DO AJUSTE 

 

11.1. As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no contrato a ser firmado com a 

licitante vencedora, conforme minuta anexa. 

 

11.2. O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias úteis contados a partir da convocação da(s) 

licitante(s) vencedora(s), sob pena de decair a adjudicatária do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

descritas na Cláusula X deste edital. 

 

11.2.1. O prazo a que se refere o subitem 9.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

 

11.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio, ou procurador da empresa, 

mediante apresentação, respectivamente, do contrato social ou procuração e cédula de identidade. 

 

11.4. Havendo recusa   da   adjudicatária   em formalizar   o ajuste   no prazo estabelecido, é facultado 

à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades previstas em lei, convocar as licitantes remanescentes, 

respeitada a ordem de classificação, para, querendo, fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira 

classificada. 

 

 
XII. DAS PENALIDADES 
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12.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes. 

 

12.2. Em ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido neste edital, 

será(ão) aplicada (s): 

 

a) multa no valor correspondente a 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor da proposta; 

 

b) pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo máximo de 02 (dois) 

anos com o Município de AURORA DO PARÁ, a critério da Administração. 

 

12.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, podendo ser aplicadas 

concomitantemente, conforme dispõe o § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.4. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da licitante 

apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 

licitante tenha a receber da Município de AURORA DO PARÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AURORA DO PARÁ. Não ocorrendo o pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora ao 

processo executivo. 

 

 
XIII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. As obrigações afetas à contratação estão previstas na   minuta de contrato, parte integrante desse 

instrumento convocatório. 

 
 

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1. Aplicam-se a esta licitação, ao ajuste dela decorrente, suas alterações e rescisão a legislação citada 

neste edital, bem como suas disposições, inclusive no que se refere à execução ajustada e aos casos omissos. 

 

14.2. O Município de AURORA DO PARÁ, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA 

DO PARÁ, se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, motivadamente, adiar ou revogar 

a presente licitação, sem que isso represente motivo para que as licitantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

 

14.3. Com base no § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à Comissão de Licitação, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

14.4. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 
XV. DOS ANEXOS 

 
15.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte 

integrante: ANEXO I - Planilha Orçamentária 
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ANEXO II - Cronograma Financeiro 
ANEXO III - Memorial Descritivo 
ANEXO IV - Projeto Básico 
ANEXO V – Planilha de Composição de Custo 
 ANEXO VI - Minuta do Contrato 

 

 
 

AURORA DO PARÁ - PA, 28 de fevereiro de 2022 

 
 

Vilani Cristina Santos Preste 

Comissão de Licitação 

Presidente 



PROPOSTA: AURORA DO PARÁ

PROCESSO: RHAYKÁ LOPES 

CONCEDENTE:

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 30,5%

OBJETO:

ENDEREÇO 

OBRA:
BAIRRO: ZONA RURAL

REFERÊNCIA CODIGO Item Discriminação Unid. Quant. R$ Unit.S/BDI R$ Unit.C/BDI TOTAL C/ BDI R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         3.915,12 

SEDOP 10004 1.1 Placa da obra em chapa galvanizada m² 6,00 R$ 499,97 R$ 652,52  R$         3.915,12 2,44%

2 POÇO 30m  R$     127.070,40 

SEDOP 220496 2.1 Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m un 5,00 R$ 19.472,73 R$ 25.414,08  R$     127.070,40 79,05%

3 BOMBA    R$       29.760,05 

3 CPU 3.1
Bomba Centrífuga 2 CV 

(suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao)
un 5,00 R$ 4.560,54 R$ 5.952,01  R$       29.760,05 18,51%

 R$     160.745,57 100,00%

MUNICÍPIO/UF:

RESP. TÉCNICO:

REGISTRO PROF.:

BDI (%):

1515098273

TOTAL

EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM PROFUNDIDADE DE 30m NAS 

SEGUINTES COMUNIDADES: BOA UNIÃO, VILA NOVA, CRAVINHO, SIRIRI E 

SURIANAGEM

BASE DE DADOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEDOP 02/22



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.915,12R$          2,44% 100%

3.915,12R$        

2 POÇO 30m 127.070,40R$      79,05% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

21.178,40R$      21.178,40R$        21.178,40R$        21.178,40R$        21.178,40R$        21.178,40R$        

3 BOMBA   29.760,05R$        18,51% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

4.960,01R$        4.960,01R$           4.960,01R$           4.960,01R$           4.960,01R$           4.960,01R$           

160.745,57R$      100,00% 30.053,53R$      26.138,41R$        26.138,41R$        26.138,41R$        26.138,41R$        26.138,41R$        

30.053,53R$      56.191,94R$        82.330,35R$        108.468,75R$      134.607,16R$      160.745,57R$      

VALORES TOTAIS

ACUMULADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM PROFUNDIDADE DE 30m NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOA UNIÃO, VILA NOVA, CRAVINHO, SIRIRI E SURIANAGEM

ZONA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES



5,51%

3,15%

0,590%

0,80%

0,97%

13,15%

3,00%

0,65%

5,00%

4,50%

7,40%

7,40%

30,5%TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100

B.2 - PIS/PASEP

B.3 - ISS

CPRB(INSS)

C - LUCRO

C.1 - Lucro Bruto

B.1 - COFINS

PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I

A- CUSTOS INDIRETOS

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros + Garantias

Risco

B - TRIBUTOS

EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM PROFUNDIDADE DE 30m NAS SEGUINTES COMUNIDADES: 

BARREIRINHA, CRAVINHO, FÉ EM DEUS, BOA VISTA DO JABUTI MAIOR, VILA NOVA RIO CAPIM, VÉU DE 

DEUS, BASTIANA, COBRAZ MARACAXI, VILA DO IRINEU MARACAXI, KM 75, DER E SÃO MIGUEL.

B.D.I ADOTADO: 30,51%

ENG. RHAYKA LOPES - CREA PA 1515098273
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

 

OBRA 

EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM PROFUNDIDADE DE 30m NAS SEGUINTES 

COMUNIDADES: BERAJUBA, BASTIANA, POEIRÃO, SÃO MIGUEL E JABUTI MAIOR. 

ENDEREÇO 

AURORA DO PARÁ 

 

 

 

 

 

 

AURORA DO PARÁ – PA 

 



   
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

CNPJ: 83.267.989/0001 -21  

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS 
 

 

GENERALIDADES 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que 

nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 

EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM PROFUNDIDADE DE 30m NAS 

SEGUINTES COMUNIDADES: BERAJUBA, BASTIANA, POEIRÃO, SÃO 

MIGUEL E JABUTI MAIOR, bem como fixar as obrigações e direitos não 

tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com este 

Memorial Descritivo e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 

vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos 

em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 

contrário no Memorial Descritivo, a fornecimento de material e mão de obra, por 

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua 

conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas 

referentes à regularização para o início da obra tais como: 

• Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
 

• Alvará de construção de Obra; 
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• ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

• Quanto a materiais 

- Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a 

obra no prazo fixado; 

- Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com prazo 

de validade vencido; 

- Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

- Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos 

a serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

- Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

- É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da obra. 
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• Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

sub- empreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e 

Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos 

na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos 

mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça. 
 
- Equipamentos para Proteção Auditiva. 
 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde 

do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

• Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 

serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, 

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao 

andamento da mesma. 
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• Limpeza da Obra 

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos 

limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

• Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função 

e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 
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Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos 

os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento 

dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 

bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos  

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras 

a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se 

a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir 

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 

força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em  
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relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 

local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo 

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE. 

• Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a 

contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

• Considerações Preliminares 

- Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

- As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico- financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 

- O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda 

e qualquer modificação. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

A placa da obra terá dimensões de 2,00 m x 3,00 m, 6m², e deverá ser fornecida 

pela construtora que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão 

ser definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 2,00 m do 

chão, fabricada em chapa de aço e fixada em estrutura de madeira. 

 

2. POÇO 30m  

2.1. POÇO TUBULAR d=6” – PROFUNDIDADE 30m 

Será transportado todo material e equipamento necessário para execução do 

poço para instalações da obra. 

O poço terá perfuração, em qualquer material, de 30m de profundidade com 

diâmetro de 150mm. 

Será necessário realizar análise granulométrica dos aquif. e pre-filtro, analise 

físico-quimica da água, desinfecção com profundidade de 30m, relatório de 

análises e testes, análise bacteriológica e teste de vazão. 

O poço terá revestimento tubo PVC geomecânico d=150mm, tubo de PVC 

rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d=40mm, tubo de boca – aço calandrado 

(3/16”x40cm), filtro geomecânico d=150mm c/ PB, pre-fitro c/ seixo rolado e 

selecionado c/ analise granulométrica, cap d=150mm p/ o fundo do poço e 

tampa em ch. Dobrada no. 20 fo go d=150mm. 
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3. BOMBA 

3.1 POÇO BOMBA CENTRÍFUGA 1CV (suc, rec, barrilete, col. 

Distribuição) 

O sistema de bomba terá que ser realizado por dois profissionais específicos, 

são eles: Encanador ou Bombeiro hidráulico e o Auxiliar de Encanador ou 

Bombeiro Hidráulico. 

Será utilizado cabo de cobre 4.0mm2 – 750V, registro de gaveta s/ canopla – 

1”, chave magnética de 3,5A, cotovelo longo em PVC de 90x1” (LH), luva em 

PVC -JS – 40mm, tubo de PVC de 1 ¼” (LH), curva longa em PVC de 90x40mm 

(LH), válvula de retenção horizontal 1” - recalque, válvula de sucção de 

pe/crivo 1 ¼” (fdo poço), bomba centrifuga de 1CV, cotovelo longo em PVC de 

90x 1 ¼” (LH), tubo em PVC de 1” (LH), te em PVC de saída bilateral 1 ¼” (LH), 

curva longa em PVC de 90x 1 /4” (LH), disjuntor 3P – 15A. 
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Rhayká Lopes da Silva 
Engenheiro Civil 

Crea PA 151509827-3 
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PLANTA BAIXA - POÇO TUBULAR - D=6" - PROFUNDIDADE 30m

ISOMETRIA - POÇO TUBULAR - D=6" - PROFUNDIDADE 30m

US1 - União Soldável 25mm, PVC, Água Fria

US2 - União Soldável 32mm, PVC, Água Fria

US1
US2

JS1 - Joelho 90° Soldável 25mm, PVC, Água Fria

JS2 - Joelho 90° Soldável 32mm, PVC, Água Fria

JS1

JS2

BOMBA
CENTRÍFUGA

BOMBA
CENTRÍFUGA
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C01 Placa da obra em chapa galvanizada UN

Fonte Código Descrição Unid. Coef.
Custo Unit. 

(R$)
Total (R$)

SEDOP D00082 Prego 2"x11 Kg 0,1 18,40 1,84

SEDOP D00019 Régua 3"x1" 4 m apar. Dz 0,17 252,00 42,84

SEDOP D00034 Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) Ch 0,5 106,04 53,02

SEDOP P00019 Tinta esmalte Gl 0,066 106,90 7,0554

SEDOP D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,16 152,00 24,32

SEDOP  P00017 Tinta anti-ferruginosa Gl 0,033 144,75 4,77675

SEDOP 280013
CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3 21,10 63,3

SEDOP 280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,958 22,37 200,39046

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 17,07 102,42

499,97

C02 Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m UN

Fonte Código Descrição Unid. Coef.
Custo Unit. 

(R$)
Total (R$)

SEDOP PT0014 Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro Un 1 552,92 552,92

SEDOP PT0004 Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB M 10 185,77 1857,70

SEDOP PT0018 Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm) M 3 918,25 2754,75

SEDOP PT0001 Transporte e instalação de equipamentos UN 1 1.042,40 1042,40

SEDOP PT0007 Desenvolvimento e limpeza Hs 24 44,75 1074,00

SEDOP PT0006 
Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise 

granulometrica 
M³ 2,5 464,46 1161,15

SEDOP PT0013
Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo 

impermeabilizante 
Un 1 705 705,00

SEDOP PT0009 Analise fisico-quimica da agua Un 1 175,62 175,62

SEDOP PT0011
Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro 

d= 40mm
M 8 16,58 132,64

SEDOP PT0015 Desinfecção I (prof.= 30m) Un 1 509,87 509,87

SEDOP PT0012 Cimentação M 3 58,92 176,76

SEDOP PT0005 Cap d= 150mm p/ o fundo do poço Un 1 183,95 183,95

SEDOP PT0019 Relatório de analises e testes Un 1 1.121,71 1121,71

SEDOP PT0002 Perfuração em qualquer material d= 250mm M 30 209,61 6288,30

SEDOP PT0010 Analise bacteriologica Un 2 156,36 312,72

SEDOP PT0003 Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm M 21 47,2 991,20

SEDOP PT0008 Teste de vazão Hs 24 13,37 320,88

SEDOP PT0016 Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm Un 1 111,16 111,16

19472,73

C03
Bomba Centrífuga 2 CV 

(suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao)
UN

Fonte Código Descrição Unid. Coef.
Custo Unit. 

(R$)
Total (R$)

SEDOP E00007 Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V m 50 4,59 229,50

SEDOP H00244 Registro de gaveta s/ canopla - 1" un 1 73 73,00

SEDOP E00285 Chave magnética de 3,5A un 1 184,42 184,42

SEDOP H00251 Cotovelo longo em PVC de 90 x 1" (LH) un 3 18,50 55,50

SEDOP H00111 Luva em PVC - JS - 40mm (LH) un 6 5 30,00

SEDOP H00249 Tubo em PVC de 1 1/4" (LH) m 6 31 186,00

SEDOP H00250 Te em PVC de passagem direta 1" (LH) m 1 9,5 9,50

SEDOP H00245 Registro de gaveta s/ canopla - 1 1/4" un 1 98,35 98,35

SEDOP H00253 Curva longa em PVC de 90 x 40mm (LH) un 5 12,7 63,50

SEDOP H00172 Valvula de retencao horizontal 1" - recalque un 1 102,15 102,15

SEDOP H00179 Valvula de sucção de pe c/crivo 1 1/4" (fdo. poco) un 1 96,8 96,80

SEDOP 181481 Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulação) un 1 2.320,08 2320,08

CPU - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL

TOTAL

EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM PROFUNDIDADE DE 30m NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOA UNIÃO, VILA NOVA, CRAVINHO, SIRIRI E 

SURIANAGEM



SEDOP H00246 Cotovelo longo em PVC de 90 x 1 1/4" (LH) un 1 18,50 18,50

SEDOP H00252 Tubo em PVC de 1" (LH) m 14 23,08 323,12

SEDOP H00247 Te em PVC de saida bilateral 1 1/4" (LH) un 1 29,4 29,40

SEDOP H00248 Curva longa em PVC de 90 x 1 1/4"(LH) un 1 61,5 61,50

SEDOP E00286 Disjuntor 3P - 15A un 1 64,26 64,26

SEDOP 280008
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO
h 16,5 16,59 273,74

SEDOP 280016
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS
h 16,5 20,68 341,22

4560,54TOTAL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

MINUTA DE CONTRATO

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de AURORA DO PARÁ, através do(a) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, CNPJ-MF, Nº 83.267.989/0001-21, denominado daqui por 
diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) VANESSA GUSMÃO MIRANDA, PREFEITA 
MUNICIPAL, e do outro lado _________________, CNPJ/CPF ______________, com sede na 
______________, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).
_______________, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE POÇOS DE D=6" COM  
PROFUNDIDADE DE 30m NAS SEGUINTES COMUNIDADES: BOA UNIÃO, VILA NOVA, CRAVINHO, 
SIRIRI E SURIANAGEM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, bem como 
na licitação na modalidade CONVITE, nº 1/2022-001.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas na ÓRDEM DE SERVIÇO, 
no processo licitatório nº 1/2022-001 e neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ as notas de 
empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) CONVITE nº 
1/2022-001.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 11 de Março de 
2023, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

5.2 - A total e completa execução do objeto só será considerada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
dos Serviços, atestando que o objeto contratual foi realizado corretamente e atendeu às especificações constantes do 
ajuste em questão.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

    -    Advertência;
    -    Multa;
    -    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de 
contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
    -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. As multas previstas acima serão as seguintes:
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    - Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual.

    - Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor contratual.

    - Multa por dia de atraso no início dos trabalhos após o decurso do prazo: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o 
valor contratual, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total, conforme o 
caso.

    - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu 
cumprimento.

    - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro por cento) sobre o valor 
contratual, por dia, até seu atendimento.

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ ____ (_____), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir 
da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período 
respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ e de 
conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a 
condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

8.2 - Os serviços serão medidos e o pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA, ou através de 
cheque nominal a CONTRATADA.
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8.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às retenções cabíveis, fiscais e das contribuições ao INSS, decorrentes de 
legislações específicas, bem assim à comprovação de regularidade para com o FGTS e INSS, decorrentes do objeto 
deste contrato.

8.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação 
dos serviços.

CLAÚSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73 da Lei federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AURORA DO PARÁ, na dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto 130 1.155112021.1.103 Construção de Poços 
Artesianos , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, ficando o saldo pertinente aos demais 
exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o 
precedeu,  seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório nº 1/2022-001.

12.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas 
federais e municipais disciplinando a matéria.

12.4 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qu aisquer das cláusulas do ajuste poderá ser 
entendida como aceitação, novação ou precedente.

12.5 - Fica eleito o Foro da cidade de AURORA DO PARÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
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testemunhas abaixo.

 AURORA DO PARÁ - PA, ____/____/____

__________________________________          ___________________________
       CONTRATANTE                                   CONTRATADA(O)

Testemunhas:

1.________________________________

2.________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA


	Sheets and Views
	Layout1


