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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE - SEMSA 
CNPJ: 11.884.818/0001-30 

 Rua Almirante Barroso, nº 330 – Centro, CEP: 68.250-000, Óbidos-PA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020/PMO/SEMSA 

Processo Administrativo: n.º 238/2020/PMO/SEMSA 

Edital nº 01/2020/PMO 

Modalidade: Tomada de Preço nº 006/2020/PMO/SEMSA 

Objeto: Contratação de empresa para a construção de Academia de Saúde no município de Óbidos – Objeto 

da Proposta n° 11884.8180001/20-001, emenda n° 40270009, visando fortalecer as ações de promoção da 

saúde, do município de Óbidos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 

Repartição Interessada: Município de Óbidos - PA/ Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. 

Regime de Execução: Indireta Por Preço Global. 

Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

Local, Dia e Hora para recebimento da Proposta de Preços (Envelope 01) e Documentação (Envelope 

2): Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Óbidos/PA, sito à Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 

338 – Centro, Óbidos-PA – CEP: 68.250-000; na data de: 28/09/2020, às 09:00h. 

Visita Técnica: 14 a 18/09/2020, das 8h às 13hs, a critério da interessada. 

CAPÍTULO I – PREÂMBULO  

1.1 - O Município de Óbidos/PA, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 11.884.818/0001-30, com sede à Rua Almirante Barroso, nº 

330 – Centro, CEP: 68.250-000, Óbidos-PA, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo 

Decreto n° 396, de 20 de Dezembro de 2020, torna público que, às 09h do dia 28 de novembro de 2020, 

será realizada licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo “Menor Preço Global” a qual será 

regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/2006, 

legislações pertinentes, Lei Federal 12.846/2013, Lei Federal 13.303/2016 e demais Exigências deste Edital 

e seus Anexos.  

1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização da abertura 

do certame na data supracitada, fica a referida reunião transferida automaticamente para o primeiro dia útil 

posterior e de expediente normal. 

CAPÍTULO II – DO LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, DOS PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO. 

2.1 – O presente Edital e seus anexos impressos poderão ser adquiridos na PMO/Sala de Licitações, situada 

na cidade de Óbidos, na Rua Deputado Raimundo Chaves, n° 338 – Centro – CEP: 68250-000, no horário 

de expediente das 08h às 13h, mediante pagamento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal no 

Valor de R$ 77,56 (Setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) correspondentes a 07 (sete) unidades 
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fiscais – UFMO, o referido valor é referente ao custo efetivo da reprodução gráfica da documentação 

fornecida, ou, por meio digital, através dos endereços eletrônicos, meio pelo qual não será cobrada a taxa: 

a) https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico; 

b) https://www.obidos.pa.gov.br; 

c) cplicitacaopmo@gmail.com, solicitação feita por e-mail; 

2.2 – Os interessados que tiverem dúvidas de conotação técnica ou legal na interpretação dos termos deste 

Edital, poderão solicitar os esclarecimentos ou informações necessárias, por escrito, até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data designada para recebimento da documentação e das propostas, a fim de permitir que haja 

tempo hábil para resposta. Os esclarecimentos serão prestados aos interessados também por escrito. Não 

serão atendidas solicitações verbais. 

2.3 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, através do protocolo da PMO - Setor de Licitação, no local e horário estabelecido no item 2.1. 

2.4 – Para consulta, ficará afixada uma cópia do presente Edital no quadro de avisos localizados no prédio 

da Prefeitura Municipal de Óbidos - PMO. 

2.5 – No ato do recebimento do Edital de licitação deverá o interessado verificar seu conteúdo, não sendo 

admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

2.6 – A participação da licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, bem 

como a observância à Lei n° 8.666/93 e alterações. 

2.6.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data de abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração jugar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis sem 

prejuízo da faculdade no § 1° do Art. 113 da Lei 8.666/93. 

2.6.2 – Decairá do direito de impugnar os termos de Edital de Licitação perante a Administração o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 

CAPÍTULO III – DO OBJETO. 

3.1 – A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa para a construção de Academia de 

Saúde no município de Óbidos – Objeto da Proposta n° 11884.8180001/20-001, emenda n° 40270009, 

visando fortalecer as ações de promoção da saúde, do município de Óbidos, em atendimento a 

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA”. 

CAPÍTULO IV – DOS VALORES ORÇADOS: 

4.1 – O valor global máximo admitido para obra objeto desta licitação é de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais). 

https://www.obidos.pa.gov.br/?page=publicacao/publicacao&tipo=2
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4.2 O valor acima está de acordo com planilha orçamentária integrante do Anexo X deste edital. 

CAPITULO V – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. 

5.1 – A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital. 

5.2 – Poderão Participar desta licitação, as empresas, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no 

País, que atenderem às condições de participação e habilitação estabelecidas neste Edital, cujo contrato 

social seja compatível com o objeto licitado e: 

a) Cadastradas no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Óbidos - CRC, no ramo pertinente 

ao objeto licitado.  

b) Não cadastrada que comprove toda a documentação necessária para cadastramento no CRC da 

Prefeitura de Óbidos, até 03 (três) dias anterior à data da abertura dos envelopes, hipóteses em que, 

se no curso do procedimento licitatório for indeferido o seu cadastramento, a empresa deverá ser 

desqualificada por fato superveniente.  

OBSERVAÇÃO: Aquelas proponentes que não possuírem o CRC poderão se cadastrar no local e 

horário estabelecido no subitem 2.1, tendo como finalidade legitimar sua representação para a 

participação nos processos licitatórios. 

5.3 – Não será admitida a participação nesta licitação de empresas que: 

a) Que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, de credores, 

dissolução ou liquidação. 

b) Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

c) Empresa suspensas de contratar com a Administração Municipal; 

d) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com o Órgão Público; 

e) Empresas que possuam participação direta ou indireta se sócio, diretor ou responsável técnico que 

tenha vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

f) Empresa, isoladamente ou em Consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo; 

5.4. Estará também impedida de participar desta licitação e de ser contratada pelo Município de 

Óbidos a empresa: 

a) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea pela 

Administração Pública;  

b) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  

c) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
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d) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

e) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 

natureza, de empresa declarada inidônea.  

5.4.1 A vedação também se aplica: 

a) A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como a participação 

dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

b) Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com detentor de cargo de chefia ou 

direção no ente licitante;  

c) Dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista; 

d) Empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a 

atuação na área responsável pela licitação ou contratação ou  

e) Que seja autoridade do ente público licitante. 

CAPÍTULO VI – DO REPRESENTANTE LEGAL E SEU CREDENCIAMENTO 

6.1 – O credenciamento ocorrerá das 9:00 h as 9:30 h dos licitantes que comparecerem no horário 

informado no CAPÍTULO I - PREÂMBULO deste edital, podendo este prazo ser estendido a depender da 

quantidade de licitantes que comparecerem no dia do certame, de modo a contemplar na totalidade a fase de 

credenciamento, onde o proponente poderá encaminhar o seu preposto para acompanhar todo o 

procedimento licitatório, mediante: 

6.1.1 Em sendo procurador ou representante, deverá apresentar o Instrumento Público ou Particular de 

procuração (autenticada caso apresente a cópia, se a cópia não estiver autenticada, o preposto deverá 

apresentar a original da procuração para conferência), indicando um único representante legal a manifestar-

se em qualquer fase desta licitação, em nome da empresa, onde comprove que o interessado ou o seu 

representante legal possui poderes para praticar todos os demais atos inerentes ao certame, devendo para 

tanto: juntar o contrato social ou documento equivalente autenticado (caso o contrato social ou documento 

equivalente não esteja autenticado, o preposto deverá apresentar o original para conferência); fotocópia da 

cédula de identidade do mesmo e exibir o original para conferência no caso de não estar autenticada por 

cartório, ficando a licitante obrigada a acatar as declarações de seu preposto. 

6.1.2. Apresentar também fotocópia autenticada em cartório, (caso não apresente o original) da identidade 

do sócio ou proprietário que tiver assinado a procuração de modo que o servidor responsável pela licitação 

possa proceder o reconhecimento de firma, nos termos da Lei nº 13.726 de 08 de outubro de 2018. 
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6.1.3 O preposto que se apresentar sem procuração estará impedido de assinar qualquer documento e 

se manifestar como representante da licitante, sendo-lhe facultado tão somente participar do certame 

como ouvinte, nas mesmas condições de qualquer interessado. 

6.4.  Caso o representante seja o titular da empresa, deverá apresentar cópia do Contrato Social ou 

documento equivalente (apresentar original para conferência caso apresente a cópia não autenticada) 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade do mesmo (apresentar original 

para conferência, caso a cópia não esteja autenticada). 

6.4.1. Caso não esteja expresso no Contrato Social ou documento equivalente os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, o titular da empresa deverá apresentar 

Carta de Credenciamento, conforme modelo Anexo V. 

6.4.2. A carta de Credenciamento mencionada no item anterior deverá ser apresentada somente nos 

casos em que o representante faça parte do quadro societário da licitante e não possui os poderes de 

Administrador. 

6.5. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para que essa possa gozar dos 

benefícios previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, é necessário, à época do credenciamento 

comprovar tal condição por meio da apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Declaração emitida pela Junta Comercial informando que a empresa é ME ou EPP; 

b) Comprovante de inscrição no simples nacional; 

CAPITULO VII – DA HABILITAÇÃO 

7.1 – Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados neste capítulo, visando à habilitação 

que é condição indispensável para a participação na presente licitação nos termos do Art. 27 a 31 da Lei n° 

8.666/93 e alterações posteriores, e que prove capacidade operativa para executar os serviços previstos por 

este instrumento. 

7.2 – As proponentes deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação, no local, na data e na hora, 

fixados no CAPÍTULO I – PREÂMBULO, 02 (dois) envelopes separados: Um contendo os documentos 

de habilitação e outro com a proposta de preços, devidamente lacrados de forma inviolável, contendo na sua 

parte externa, as seguintes informações: 
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ENVELOPE n.º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENTIDADE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ N.º .......................................... 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 

DATA:__/__/_____         HORA:__H__MIN 

 

ENVELOPE n.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

ENTIDADE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ N.º .......................................... 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE 

DATA: __/__/____        HORA: __H__MIN 

7.3 – Os envelopes contendo a documentação para habilitação e proposta de preço, deverão ser apresentados 

em 01 (uma) via datilografados ou digitados, sem rasuras, entrelinhas, ou borrões, numerados e rubricados 

em todas as páginas, com nome e função do signatário; 

7.4 – O envelope n° 01 – Documentação para Habilitação deverá conter e obedecer às exigências e ordem de 

acordo com as contidas nos itens deste Capítulo, e adicionalmente os seguintes documentos: 

7.5 – REGULARIDADE JURIDICA.  

7.5.1 – Registro Comercial/Requerimento, no caso de empresa individual; 

7.5.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 

7.5.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da diretoria em exercício; 

7.5.4 – 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. 

7.6 – REGULARIDADES FISCAIS. 
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7.6.1 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.6.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal por meio da Ficha de Inscrição e 

Situação Cadastral, Certidão de Cadastramento - Pessoa Jurídica ou Alvará vigente, relativo ao 

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

contratual; 

7.6.3 – Prova de regularidade para com as Fazendas: 

a) Federal (Certidão conjunta da Dívida Ativa da União e Certidão de Tributos Federais); 

b) Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

7.6.4 – Prova de regularidade para com o FGTS; 

7.6.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista emitida pelo TST.  

7.7 – Em cumprimento ao Art. 43, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as microempresas e 

empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

7.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para sua regularidade, cujo prazo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame; 

7.7.2 – O prazo previsto para a regularização da documentação, emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo 

proponente expressamente autorizado pela Administração; 

7.7.3 – A não regularização da documentação implicará na inabilitação da proponente, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultada a Administração 

convocar os licitantes remanescente, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

7.7.4 - Os documentos emitidos pela internet somente terão validade se possuírem endereço eletrônico com 

a data de emissão para verificação da informação e de validade. 

7.8 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

7.8.1 – Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem 

vinculados. 
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7.8.2 – Apresentação de atestado de capacidade técnica, emitido por entidades públicas ou privadas que 

comprove ter a empresa ou os responsáveis técnicos, a ela vinculados, executado atividades pertinentes ou 

compatíveis com o objeto desta licitação, com respectiva CAT comprobatória. 

7.8.3 – Quadro demonstrativo discriminando os equipamentos e instrumentais pertencentes e/ou à 

disposição da empresa, que serão utilizados nas atividades ou serviços, acompanhados de declaração 

formal de sua disponibilidade devidamente assinada pelo proprietário da empresa, sob as penas 

cabíveis; 

7.8.4 – Relação da equipe técnica à disposição da empresa para realização dos serviços, assinada pelo 

proprietário da empresa; 

7.8.5 – Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução das obras 

até o seu recebimento definitivo pela Contratante, assinado pelo representante legal da Licitante e pelo 

responsável técnico indicado. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa autorização da 

Contratante. É vedada, sob pena de não habilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável 

técnico por mais de uma Licitante; 

7.8.6 - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações (Modelo - Anexo VIII). 

7.8.7 – Atestado de Visita expedido pelo Município de Óbidos, de que tomou conhecimento das condições 

locais para cumprimento das obrigações contratuais; 

7.8.7.1 – O Licitante poderá realizar visita prévia e inspecionar o local onde serão executadas as obras e 

cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a 

informação necessária à elaboração de sua proposta. Todos os custos associados à visita no local das obras 

serão arcados integralmente pelo próprio Licitante; 

7.8.7.2 – As visitas técnicas serão realizadas juntamente com engenheiro da PMO e pelos 

responsáveis indicados pelo proprietário da empresa. A licitadora não se responsabilizará pelos 

custos da empresa que decorrerem da visita em tela (transporte, alimentação, estadia, entre outros).  

7.8.7.3 – As visitas técnicas ocorrerão no período de 14 a 18/09/2020, das 08:00 hs às 13:00 hs, a critério 

da interessada. 

7.8.7.4 – Caso a empresa licitante não deseje realizar visita técnica, deverá apresentar declaração de que 

conhece as condições locais para a execução do objeto, (Modelo - Anexo VI). 

7.8.7.5 – Caso o licitante deseje realizar a visita técnica, será necessário agendar junto aos 

engenheiros da PMO no período disposto no item 7.8.7.3 deste edital.  
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7.8.7.6 – A Licitante e qualquer de seus empregados ou agentes serão autorizados pelo Licitador a acessar 

os locais das obras com a finalidade de proceder à visita e inspeção, mas só sob expressa condição de que a 

Licitante, seus empregados ou agentes, isentarão e indenizarão o Licitador, seus empregados ou agentes de 

toda a responsabilidade decorrente dessa visita. A Licitante será responsável por danos pessoais (fatais ou 

não), perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e despesas causados, os quais não 

teriam ocorrido senão pelo exercício dessa autorização; 

7.8.7.7 – O Licitador não levará em consideração reivindicações posteriores relacionadas com dados ou 

informações que o Licitante deveria ter obtido na visita técnica; 

7.8.7.8 – Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista da entrega da proposta, devendo 

comprovar seu vínculo: o sócio, por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou 

diretor por intermédio de documento de eleição, contrato ou documento equivalente; 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 futura, 

caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

a) Caracteriza-se como vinculo à empresa, funcionário ou profissional que mantenha com a 

mesma, contrato de trabalho, carteira profissional assinada, societário ou proprietário na data da 

publicação do Aviso deste Edital;  

7.9 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA. 

7.9.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do domicílio fiscal da 

Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas locais ou de empresas de 

outros Estados sem filial no local da licitação. 

7.9.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis (Demonstração de Resultado de Exercício - DRE 

e índices contábeis) do exercício social da empresa do ano anterior ao ano corrente, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem 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 03 (três) meses da data de cálculo dos índices contábeis a seguir descritos: 
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7.9.3 – Em caso de dúvidas, a comprovação de que trata o subitem anterior poderá ser feita através de cópias 

de referências do Livro Diário, inclusive cópias autenticadas das folhas onde conste o balanço patrimonial e 

demonstrativos contábeis extraídos deste livro, o livro diário deverá apresentar evidência de registro da 

Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, 

devidamente datados e assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado 

e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  

7.9.4 – As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço ou 

balancete referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura do Certame nos termos da legislação 

vigente; 

7.9.5. Comprovação que a empresa licitante possui Capital Social, de 10% (Dez por cento) do valor 

total do objeto da contratação; 

7.9.6. A licitante deverá prestar garantia nos seguintes termos: 

7.9.6.1. A Licitante deverá fornecer comprovante de depósito de Garantia de Proposta no valor de 1% (um 

por cento) do valor total da obra, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), dentre as seguintes 

modalidades: caução em dinheiro ou título da dívida pública; seguro-garantia ou fiança bancária, a fim de 

proteger a Entidade de Licitação contra atos ou omissões da Licitante arrolados abaixo: 

a) Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na 

Garantia de Proposta, e  

b) Se a Licitante vencedora deixar de assinar o Contrato.  

7.9.6.2. O depósito indicado no subitem 7.9.6.1 deverá obedecer ao seguinte: 

a) Caução em dinheiro (moeda corrente e cheque) e títulos da dívida pública deverão ser 

depositados na Conta Corrente: 25.749-4 Agencia: 0256-9, Banco do Brasil, devendo o 

comprovante estar contido no Envelope nº 01- Habilitação.  

b) A fiança bancária ou seguro-garantia deverão estar contidos no Envelope nº 1 - Habilitação.  
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7.9.6.3. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da homologação da licitação. A Garantia de Proposta das Licitantes inabilitadas ser-

lhes-á restituída no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do encerramento da fase de habilitação. No 

caso de interposição de recurso o prazo de devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos 

recursos.  

7.9.6.4. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o Contrato, 

mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual. 

7.10 - Outros Documentos para HABILITAÇÃO 

7.10.1 – Declaração de que obedece a determinação do Art. 7º, Inciso XXXIII da Constituição Federal – 

Anexo VII; 

7.11 – Observações 

7.11.1 – As empresas poderão apresentar a documentação em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada em cartório, ou ainda por cópia acompanhada do original, a fim de ser autenticada por servidor 

público, no ato da entrega da documentação; 

7.11.2 – A empresa que não apresentar toda a documentação exigida neste capítulo e/ou fizer do prazo 

estipulado no CAPÍTULO I – PREÂMBULO deste Edital, não poderá participar da licitação, não cabendo 

o direito a qualquer reclamação ou recurso; 

7.11.3 - Não será aceita a documentação remetida por e-mail, telex ou fac-símile. 

7.11.4 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo suplementar para apresentação dos documentos de 

habilitação neste Edital, salvo nos casos previsto nos itens 7.7.1 e 7.7.2; 

7.11.5 - O CRC não substitui os documentos exigidos no item 7 deste edital. 

CAPÍTULO VIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

8.1 – O envelope n° 02 – Propostas de Preços, deverá conter; 

a) Relação dos documentos contidos no envelope (Índice); 

b) Carta de apresentação da proposta – (Modelo - Anexo I); 

c) Detalhamento da composição de BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) – (Modelo - Anexo 

II); 

d) Detalhamento da composição de encargo sociais – (Modelo - Anexo III); 

e) Detalhamento da composição de custo Unitários dos trabalhos proposto – (Modelo - Anexo IV); 

f) Cronograma físico – financeiro; 
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g) Prazo de execução da obra; 

i) Declaração do prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da data para abertura das propostas; 

j) Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todos os custos necessários ao fiel 

cumprimento da execução da obra. 

OBS: O licitante poderá apresentar em sua proposta o percentual de BDI abaixo ou acima de 25% 

(vinte e cinco por cento) desde que dentro dos limites do ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

– Processo n. TC 036.076/2011-2 e desde que o valor de sua proposta não ultrapasse os preços 

máximos admitidos nos itens e valor global para esta licitação. 

8.2. O (a) Presidente (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição 

do preços propostos. 

8.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo (a) Presidente (a). 

CAPITULO IX – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO. 

9.1 – Na data, horário e locais indicados neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá os 

envelopes contendo os documentos exigidos neste ato convocatório; 

9.1.1 – Após o (a) Presidente (a) da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito; 

9.1.2 – Após haverem sido rubricados os envelopes, pelos membros da Comissão, licitantes e demais 

presente, proceder-se-á a abertura primeiramente do envelope n° 01 – HABILITAÇÃO, sendo os 

documentos constantes neste, analisados pela Comissão e Licitantes; 

9.1.3 – Não havendo nenhum impedimento, será procedida a abertura do envelope n°. 02 – PROPOSTAS 

DE PREÇOS e seu julgamento; 

9.1.4 – Será (ão) lavrada (s) Ata(s) do(s) trabalho(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) 

será (ão) assinada(s) pela Comissão Permanente de Licitação e licitante(s) presente(s). 

9.1.5 – É facultado à licitante formular protestos consignados em ata dos trabalhos, para prevenir 

responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar 

qualquer intenção de modo formal que poderão ser realizados durante a análise dos documentos 

habilitatórios, das propostas de preço, bem como na fase de julgamento. 
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9.2 – Do julgamento: 

9.2.1 – O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o presente Edital, Lei n° 8.666/93 

e alterações posteriores, lei complementar 123/06 e demais normas pertinentes, sendo declarada vencedora, 

a licitante que apresentar o Menor Preço Global; 

9.3 – Em cumprimento aos Artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, será observada o seguinte; 

9.3.1 – Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte; 

9.3.2 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

9.4. – Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 

subitem; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.3.2, será realizado sorteio entre elas 

para que si identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previsto no disposto do item acima, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

e) Os casos de empate entre propostas poderão ainda ser julgados, dependendo da situação, de 

acordo com o disposto do Art. 45, §3° da lei n° 8.666/93, sendo a classificação feita por sorteio, 

em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados; 

9.4.1 – Os dispostos nos itens acima elencados somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresas ou empresa de pequeno porte; 

9.4.2 – As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à 

sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas 

respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da 

sociedade (Art. 72, da Lei 123/2006); 
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9.4.3 – Não se admitirá proposta que apresentem preços globais ou unitários, simbólicos, irrisórios ou valor 

zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos. 

9.5 – Serão desclassificadas as propostas que: 

9.5.1 – Estiverem em desacordo com as instruções deste Edital; 

9.5.2 – Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas; 

9.5.3 – Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou vantagem baseada nas ofertas 

dos demais licitantes (Art. 44, § 2º); 

9.5.4 – Apresentem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

9.5.4.1 - Para a verificação dos preços manifestamente inexequíveis será aplicado o cálculo previsto no 

Art. 48 da Lei nº 8.666/93.  

OBSERVAÇÃO:  

Caso todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura 

Municipal de Óbidos poderá fixar, em conformidade com o Art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, o prazo de 

08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de nova documentação ou outras propostas 

escoimadas das causas que motivaram as desclassificações;  

9.6 – Da adjudicação e Homologação 

9.6.1 – Proclamando o resultado das classificações das licitantes, não existindo interposição de recursos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura da ata ou havendo recursos e atendidos todos os 

trâmites legais em relação à fase recursal e ainda atendidas às condições de julgamento, a adjudicação e 

homologação serão feitas à(s) empresa(s) vencedora(s). 

CAPITULO X – DOS PRAZOS: 

10.1 – Para Execução da obra o prazo máximo exigido para a execução da obra, conforme cronograma 

físico financeiro será de 120 (Cento e vinte) dias.   

10.1.2 – O prazo do contrato proveniente desta licitação terá início a partir da data de sua assinatura e 

vigorará por período não inferior ao prazo de execução das obras. 

10.1.3 – Os prazos somente poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, na vigência do Contrato nos 

termos da Lei n° 8.666/93; 

10.1.4 – Toda programação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da Contratada, bem como a 

relação de causa e efeito os fatos alegados e atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo. 
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CAPÍTULO XI – DO CONTRATO. 

11.1 – Para a Assinatura do Contrato a empresa vencedora da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/ 

SEMSA terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias após a convocação feita pelo Município de Óbidos, para 

retirar e assinar o instrumento de Contrato sob pena de incorrer nas sanções do Art. 81 da Lei n° 8.666/93 e 

alterações; 

11.2. A Licitante vencedora deverá prestar Garantia de Execução no ato da assinatura do contrato, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das seguintes modalidades: seguro 

garantia fiança bancária, caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

11.2.1 - O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções da Entidade 

de Licitação; 

11.2.2 - A Garantia de Execução do contrato será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante 

no prazo de até 6 (seis) meses do efetivo e integral cumprimento das obrigações contratuais, inclusive 

recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à Entidade de Licitação e emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra. 

 11.2.3 - Quando necessário, a Garantia de Execução deverá também ser prorrogada.  

CAPÍTULO XII– DO PAGAMENTO. 

12.1 – O pagamento será efetuado em moeda corrente do País, de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro, obedecendo aos seguintes prazos e condições: 

12.1.1 – A medição dos serviços executados será efetuada, no mínimo 2 (duas) inspeções técnicas, através 

do Engenheiro fiscal do Município de Óbidos, contados do recebimento da comunicação do término da 

etapa; 

12.1.2 – Após a apresentação das medições vistoriadas e assinadas por engenheiros habilitados do 

Município de Óbidos, havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento será 

efetuado em até 30 (trinta) dias de efetivo expediente, contados da data da exposição dos documentos de 

cobrança para pagamento, após a emissão da nota fiscal acompanhada de todas as Certidões Fiscais 

atualizadas; 

12.1.3 – Depois de atestada, a Nota Fiscal, deverá ser encaminhada juntamente com cópia da Ordem de 

Serviço, recibo, DAM (Documento de Arrecadação Municipal) devidamente quitado, cópia do Termo de 

Homologação da respectiva licitação e dados bancários em nome da contratada para a Secretaria Municipal 

de Planejamento Orçamento e Finanças, para liquidação e pagamento. 
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12.1.4 – O Município de Óbidos pagará à contratada, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro 

aprovado constante da Proposta Técnica para a execução dos serviços previstos neste Edital; 

CAPÍTULO XIII – DOS RECURSOS. 

13.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o Artigo 109 e seus parágrafos da Lei 8.666/93 e 

alterações; 

13.2 – Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e só serão admitidos antes do 

início da abertura do envelope n° 02, contendo as propostas, sob pena de preclusão; 

13.3 – Os recursos interpostos serão acolhidos nos termos e prazos previstos nos termos do Art. 109 da Lei 

n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

13.4 – Os recursos serão recebidos pela CPL no horário e local citado no item 2.1 de Edital.  

13.5 – A comissão de Licitação analisará os documentos para fins de habilitação dos proponentes e havendo 

renúncia do prazo de recursos, passará a abertura das propostas apenas das concorrentes habilitadas, 

devolvendo fechado o envelope das empresas não habilitadas; 

CAPÍTULO XIV – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. 

14.1 – Fica facultado as contratantes alterar o contrato caso necessário, de acordo com os termos do Art. 65, 

da Lei n° 8.666/93 e alterações; 

14.2. O contrato poderá sofrer alterações por meio de apostilamento, nos termos do §8° do Art. 65 da Lei n°. 

8.666/93. 

CAPÍTULO XV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DAS PENALIDADES. 

15.1 – São obrigações das partes, além das constantes no contrato e termo de referência/projeto básico: 

15.1.1 – Da CONTRATANTE: 

a) Fiscalizar e Atestar a entrega provisória e definitiva do objeto da presente licitação de acordo com 

as cláusulas deste edital por meio de fiscais de contratos e engenheiros do Município de Óbidos; e 

b) Pagar o preço estabelecido; 

15.1.2 – Da CONTRATADA: 

a) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pela obra a ser executada, de acordo com o 

previsto nas especificações deste Edital; 

b) Entregar a nota fiscal com a descrição completa do serviço executado; 
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c) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

dos serviços constantes neste instrumento, como estabelece o Art. 71 da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

d) Observar as prescrições relativas às Leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todos e qualquer tributos que seja devido em decorrência 

direta ou indireta do Contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

e) Executar os serviços de acordo com o constante no memorial descrito e normas técnicas 

constantes no Anexo X deste edital, bem como nas demais disposições contidas no edital e 

demais anexos. 

CAPITULO XVI – DAS PENALIDADES. 

16.1 – A recusa injustificada da adjudicatária em entregar a obra dentro do prazo estabelecido caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas; 

16.2 – O Disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do Artigo 64 do § 2°, 

da Lei n° 8.666/93, que não entregarem a obra, nas mesmas condições propostas pela primeira adjudicatária 

inclusive quanto ao prazo e preço; 

16.3 – Pela inexecução no cumprimento da obrigação pela adjudicatária do Município de Óbidos poderá, 

garantindo prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes sanções: 

16.3.1 – Advertência; 

16.3.2 – Multa; 

a) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no caso de 

retardamento do início dos trabalhos, sem justa causa; 

b) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de paralisação, sem prejuízo 

das demais cominações, no caso de paralização da execução do Contrato, sem justa causa, por mais 

de 05 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos; 

c) As multas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital, no Contrato e 

na Legislação vigente; 

16.3.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Óbidos, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

16.3.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar 

os motivos da punição ou até que seja promovida e reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 
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16.3.5 – Vale ainda para o presente Edital o disposto nos Artigos 86 e 88, seus parágrafos e seus incisos da 

Lei n° 8.666/93. 

CAPITULO XVII – DA DOTAÇÃO. 

17.1 – As despesas com o pagamento dos serviços a serem executados correrão por conta dos recursos 

disponíveis e constantes do orçamento da Rubrica: 

2424 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0003.2.030 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica 

2424 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0003.2.029 – Manutenção do Bloco de Investimento 

4.4.90.51.00 – Obra e Instalações 

4.4.00.00.00 – Investimento. 

CAPITULO XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS. 

18.1 – Quando exigido pela legalização a empresa vencedora deverá obter todo e qualquer tipo de 

licença junto aos órgãos fiscalizadores e concessionários de serviços públicos; 

18.2 – O Município de Óbidos se reserva o direito de rejeitar a(s) proposta(s) que não estejam de acordo 

com este Edital; 

18.3 – O Município de Óbidos poderá revogar a presente Licitação em função de razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiro, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado; 

18.4 – A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenização 

a ninguém, por parte do Município de Óbidos; 

18.5 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato; 

18.6 – É competente o foro da Comarca de Óbidos para dirimir qualquer dúvida que possa surgir durante a 

execução da obra, quando não puder ser dirimir pelo Prefeito Municipal; 

18.7 – Quaisquer dúvidas, esclarecimento ou informações a respeito do Presente Edital, serão fornecidas 

pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, deste que seja por escrito no Prazo estabelecido no subitem 

2.2 deste Edital; 
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18.8 – A licitante vencedora poderá subcontratar – nos termos do Art. 48 da Lei 123/06 – Microempresas e 

empresas de pequeno porte desde que o percentual máximo do objeto subcontratado não exceda 25% (vinte 

e cinco por cento) do total licitado. 

18.9 – Constituem anexos do Edital, deste fazendo parte integrante: 

Anexo I – Modelo de Carta Proposta e Planilha Orçamentária; 

Anexo II – Modelo de Composição Analítica das Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) 

Anexo III – Modelo de Composição Analítica das Taxas de Encargos Sociais; 

Anexo IV – Detalhamento da composição de Custo Unitários dos trabalhos proposto; 

Anexo V – Modelo de Carta Credencial; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Realização da obra; 

Anexo VII – Declaração de que obedece a determinação do inciso XXXII, do artigo 7° da Constituição 

Federal; 

Anexo VIII - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações (III, Art. 30 da Lei nº 

8.666/93) 

Anexo IX – Minuta do Contrato 

Anexo X – Memorial descritivo - Incluindo planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. 

CLÁUSULA XIX – FORO 

19.1 – Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, 

fica eleito, pelos contratantes, o foro de Óbidos, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou 

de eleição, que tenham ou venham a ter. 

 

 

Óbidos/PA, de 26 de agosto de 2020. 

 

 

_______________________ 

                                         Heranildo M. Mouzinho da Silva Júnior 

Presidente da CPL/PMO 

Decreto n° 396/2019 
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 ANEXO I 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

(Razão social, endereço, n°, Bairro, Cidade, Estado, telefone, fax, E-mail, CNPJ/MF) 

Ao Município de Óbidos/PA  

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias nossa proposta de preços relativa à 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, objeto da licitação em epigrafe. 

O valor, proposto para a construção do Objeto é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX). 

O prazo de execução de cada obra é conforme a tabela abaixo, a contar a partir da assinatura do 

contrato e de acordo com o cronograma físico financeiro. 

N° da Obra Descrição da Obra Prazos máximos exigidos 

1 
 

120 (cento e vinte) dias 

 

O prazo de validade da proposta de preço é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da data do 

recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação. 

Atenciosamente, 

Local, XXXXX de XXXXXXX de 201X. 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(Registro Geral e órgão Emissor) 

Observação: Apresentar em Papel Timbrado da empresa 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
PREÇO UNIT. 

COM BDI 

VALOR 

TOTAL 

01  
  

  

TOTAL  
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ANEXO II 

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)                        

DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

FONTE: ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário – Processo n. TC 036.076/2011-2 

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

AC - Administração Central   

DF - Despesas Financeiras   

R – Riscos   

SG - Seguros e Garantias Contratuais   

Sub-Total 1   

    

LUCRO   

L - Lucro Operacional   

Sub-Total 2   

    

TRIBUTOS   

A – PIS   

B – COFINS   

C – ISS   

D - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA   

Sub-Total 3   

TOTAL BDI (%)   

Os Valores informados deverão obedecerem aos limites estipulados no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 

– TCU – Plenário - Processo n. TC 036.076/2011-2 

O valor real do ISS a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados deve ser aquele 

proveniente das alíquotas do município de Óbidos/PA. 

 

 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU 

Observações: Apresentar em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO III 

MODELO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA/MÊS - DESONERADO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA 

 
GRUPO A -   ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

A1 INSS     

A2 SESI ou SESC     

A3 SENAI ou SENAC     

A4 INCRA     

A5 SEBRAE     

A6 Salário Educação     

A7 Seguro Acidente do Trabalho      

A8 FGTS     

A9 SECONCI     

 

Subtotal A     

GRUPO   B   -   ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A 

B1 Repouso Semanal Remunerado     

B2 Feriados     

B3 Auxilio Enfermidade     

B4 13º salário     

B5 Licença Maternidade/Paternidade     

B6 Faltas Justificadas     
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B7 Dias de chuvas     

B8 Auxilio Acidente de Trabalho     

B9 Férias Gozadas     

B10 Salário Maternidade     

  Subtotal B     

GRUPO C   -   ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A  

C1 Aviso prévio indenizado     

C2 Aviso prévio de trabalho     

C3 Férias indenizadas + 1/3     

C4 Depósito por rescisões sem justa causa     

C5 Indenização Adicional     

  Subtotal C     

GRUPO D   -   REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B 

D1 Reincidência de A sobre B     

D2 

Reincidência de A sobre Aviso Prévio de Trabalho + 

Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado. 

    

  Subtotal D     

  

TOTAL(A+B+C+D) (%)     
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

CUSTO UNITÁRIO 

 UND NAT. DO SERVIÇO 

(SERVIÇO)   

   

DISCRIMINAÇÃO Q U PU PT 

Material     

     

     

Mão de obra     

     

     

MATERIAL 

MÃO-DE-OBRA 

ENCARGOS SOCIAIS 

TOTAL PARCIAL 

B.D.I 

TOTAL GERAL 
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ANEXO V 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À Comissão Permanente de Licitação 

Proponente: (razão social da empresa proponente) 

ASSUNTO: Credencial de Representação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA 

Objeto Licitado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

O (s) Abaixo assinado (s), na qualidade de responsável (is) legal(is) pela 

Empresa.........................................................................vem pela presente, informar a V.ªs. S.ªs., que o 

Sr......................................................; CPF nº........... e carteira de identidade nº...................................... é 

pessoa designada para acompanhar a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA, podendo para 

tanto impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim praticar os atos que forem precisos 

para o fiel cumprimento do presente credenciamento. 

 

Assinatura Identificável 

 

 

Local, XXXXX de XXXXXXX de 201x 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(Registro Geral e órgão Emissor) 

Observação: Apresentar em Papel Timbrado da empresa 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS 

(EXIGIDA APENAS CASO NÃO SEJA REALIZADA A VISITA TÉCNICA) 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA. 

 

 

 

Os signatários da presente declara, para fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2020/PMO/SEMSA, que conhecemos as condições locais necessárias à execução do objeto do edital 

em epígrafe. 

 

 

Local,               de                  de  201X 

 

 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE QUE OBEDECE À DETERMINAÇÃO DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

Ao Município de Óbidos 

Comissão Permanente de Licitação 

REF.: Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA. 

 

 

 

O signatário da presente, em nome da proponente ......................., declara expressamente, para fins 

do que trata o inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93 e alterações, que não emprega menor de 18 (dezoito 

anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Local,              de                   de  201x 

 

 

 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 

Observação: Apresentar em Papel Timbrado da empresa 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório modalidade 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA, junto ao Município de Óbidos, que tomamos 

conhecimento de todas as informações, para cumprimento das obrigações, inteirando-se das condições 

técnicas e da complexidade do objeto da licitação. 

 

Por ser verdade, assinamos a presente declaração. 

 

 

 

Local e data. 

Assinatura 

Nome do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

Anexar ao Envelope n.º 2 – Documentação 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. XX/2020/PMO/SEMSA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA 

CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2020/PMO/SEMSA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 

LADO O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E DE 

OUTRO LADO A EMPRESA....................... CONFORME AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:  

Os signatários do presente Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado o Município de 

Óbidos/PA, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede à Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n°: xxx, 

xxxxxxxxxx, Óbidos - PA neste ato representada pelo Sr.  xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, portador da 

Carteira de Identidade n° xxxxxxxx  e CPF: xxxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de Óbidos/PA a 

seguir denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJ: xxxxxxxx; estabelecida na Rua xxxx; Bairro: xxxxx; CEP:xxxxx; Cidadexxxxx; e-mail:xxxxx ; 

contato:xxxxx, neste ato representada por XXXXXXXXXXXX, portador do RG:xxxx e CPF: xxxxx, 

doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente com as estipulações seguintes:  

CLÁUSULA I – ORIGEM DO CONTRATO 

1.1 – Este contrato Administrativo tem como origem a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/ 

SEMSA, cujo julgamento foi adjudicado e homologado pelo Prefeito Municipal de Óbidos no dia 

XX/XX/XXXX. 

CLÁUSULA II – LEGISLAÇÃO 

2.1 – As cláusulas e condições deste contrato regem-se às disposições da Lei N° 8.666/93 e alterações 

posteriores, lei complementar 123/06 e alterações posteriores; Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2020/PMO/SEMSA e demais normas pertinentes às quais CONTRATANTE e CONTRATADA 

estão sujeitas. 

CLÁUSULA III – OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
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3.1 – Este contrato tem como objeto a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com o Edital, especificações, 

planilhas, propostas e demais elementos técnicos, que passam fazer parte deste, independentemente de 

transcrição e/ou translado. 

CLÁUSULA IV – REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1 – Os Serviços serão realizados no regime de Execução Indireta de obra, na modalidade empreitada por 

preço global. 

CLÁUSULA V – PREÇO E REAJUSTAMENTO 

5.1 – O preço da obra CONTRATADA é de R$ ....... (........), conforme o preço básico licitado no dia 

..../...../........ 

5.2 – O valor do contrato será reajustado, caso haja alteração na legislação nacional, que permitam reajustes 

contratuais em prazo inferiores ao ora estipulado neste contrato, caso estabelecido ao artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA VI – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 

6.1 – A emissão das ordens de serviços para execução do objeto contratado, nas quais deverão constar as 

fontes de recursos específicos das mesmas, será parcial, de acordo com a disponibilidade de recursos, que 

permitam a execução dos serviços objeto do presente contrato. 

6.2 – A medição dos serviços executados será efetuada através do Engenheiro fiscal do Município de 

Óbidos, contados do recebimento da comunicação do término da etapa e feitas de acordo com o cronograma 

físico financeiro com seus prazos de conclusão e respectivos percentuais do preço unitário de obra licitada;  

6.3 – As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas no curso do mês 

subsequente, pelo valor nominal nelas expresso. 

6.4 – O pagamento da CONTRATADA, somente será feito mediante o término de cada etapa da obra sendo 

as medições devidamente vistoriadas e assinadas por engenheiro habilitado da PMO; 

6.4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias de efetivo expediente, contados da data da 

exposição dos documentos de cobrança para pagamento, após a emissão da nota fiscal devidamente 

atestada; 

6.4.2. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a contratada deverá 

comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas. 
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6.5 – Depois de atestada a Nota Fiscal, a CONTRATANTE deverá encaminhar juntamente com cópia da 

Ordem de Serviço, recibo, DAM (Documentação de Arrecadação Municipal) devidamente quitado e 

dados bancário em nome da CONTRATADA para a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e 

Finanças, para liquidação e pagamento.  

6.6 – O Município de Óbidos pagará a CONTRATADA, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro 

aprovado, constante da Proposta Técnica para a execução dos serviços previstos neste Edital; 

6.7 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que esta tenha comprovado, por 

antecipação, a matrícula dos Serviços junto ao INSS e FGTS, este acompanhamento da relação nominal dos 

empregados no serviço, através da guia do FGTS, bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o 

caso. 

6.8 – O pagamento da última medição somente será liberado à CONTRATADA mediante a apresentação da 

CND do INSS específico do serviço e a completa demonstração de recolhimento do ISS. 

6.9 – O preço unitário da obra incluem e comporta todos os custos necessários à perfeita execução dos 

serviços, englobando, inclusive: 

a) Toda mão de obra, especializada ou não; 

b) Todas as despesas com máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos utilizados. 

c) Encargos sociais, assistência técnica, administração, benefícios, aluguéis, uso de patentes, 

impostos, taxas, seguros, despesas gerais, eventuais e outros inerentes à especialidade. 

6.9.1 – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA que tenha sido multada antes de paga ou relevada 

à multa. 

6.9.2 – Reserva-se ao Município de Óbidos, o direito de descontar de faturas, quaisquer débitos da 

CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas. 

CLÁUSULA VII – PRAZOS 

7.1 – O prazo contratual será de xx de xxx 201x a xx de xxx de 201x, podendo, entretanto, ser prorrogado, 

nos casos previstos nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes. 

7.2 O prazo máximo exigido para a execução da obra, objeto do presente instrumento de contrato será de 

xxxxxx (xxxxxx) dias corridos para Obra xxxxxxxxx. 

7.3 – Os trabalhos deverão ser iniciados no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos a partir do 

recebimento pela contratada da Ordem de Serviço. 
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7.4 – Os prazos contratuais somente poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, na vigência do 

Contrato. 

7.5 – Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da CONTRATADA, bem como a 

relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo 

Aditivo. 

CLÁUSULA VIII – RECURSOS FINANCEIROS 

8.1 – Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento deste contrato, correrão por conta de 

recursos:  

2424 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0003.2.030 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica 

2424 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.0003.2.029 – Manutenção do Bloco de Investimento 

4.4.90.51.00 – Obra e Instalações 

4.4.00.00.00 – Investimento. 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES 

9.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a: 

a) Realizar o pagamento dos serviços, no prazo estipulado na Cláusula VI, através da ordem 

bancária destinada a crédito do estabelecimento financeiro indicado pela CONTRATADA, após a 

apresentação do faturamento, para sua aceitação e liquidação, conforme previsto no Artigo 63 da Lei 

4.320/64; 

b) Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA da qual deriva este contrato;  

c) Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil, a qualidade dos serviços. 

9.2 – A CONTRATADA fica obrigada a executar a obra licitada nas seguintes condições: 

a) Atender as exigências legais prevista na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores;  

b) Vinculação à TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA e seus anexos; 

c) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, atendendo todas as condições exigidas pela licitação; 
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d) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do instrumento deste contrato, como estabelece o art. 71 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores; 

e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e quaisquer outros não 

mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência 

direta ou indireta do Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 

f) A CONTRATADA poderá subcontratar a execução de parte da obra, sempre que haja o 

assentimento prévio da Contratante que, posteriormente poderá exigir a rescisão do subcontrato, sem 

qualquer ônus, se entender que a subcontratada está prejudicando ou poderá prejudicar a execução 

dos mesmos, devendo essa condição constar obrigatoriamente do instrumento de subcontratação. A 

subcontratação não gera ou estabelece vínculo de natureza com o Município de Óbidos, e não 

poderá exceder a 10% (dez por cento) dos serviços. 

g) A contratada deverá prestar Garantia de Execução dos serviços no ato da assinatura do contrato, 

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos constantes no edital da 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020/PMO/SEMSA, em uma das seguintes modalidades: seguro 

garantia, fiança bancária, caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

h) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao 

objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6.496/77. 

CLÁUSULA X – PENALIDADES 

10.1 – Pela inexecução no cumprimento da obrigação pela adjudicatária do Município de Óbidos poderá, 

garantindo prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes sanções: 

10.1.1 – Advertência; 

10.1.2 – Multa; 

a) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no caso de 

retardamento do início dos trabalhos, sem justa causa; 

b) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de paralisação, sem prejuízo 

das demais cominações, no caso de paralização da execução do Contrato, sem justa causa, por mais 

de 05 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos; 

c) as multas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital, no Contrato e 

na Legislação vigente; 

10.1.3. – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Óbidos, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar 

os motivos da punição ou até que seja promovida e reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

10.1.5 - Caso a contratada não cumpra com suas obrigações contratuais a garantia de execução será revertida 

em benefício da contratante; 

10.1.6 – Vale ainda para o presente Edital o disposto nos Artigos 86 e 88, seus parágrafos e seus incisos da 

Lei n° 8.666/93.  

CLÁSULA XI – RESCISÃO 

11.1 – O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I e XVII, do Art. 78, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações vigentes; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

CLÁUSULA XII – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 – CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente ao disposto no edital e seus anexos, bem como 

neste contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e mão de 

obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender na execução, as exigências das normas 

técnicas vigentes. 

12.2 – A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais 

que causar ao Município de Óbidos, terceiros, por si, representantes, sucessores, subcontratadas, na 

execução dos serviços, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade decorrente dos mesmos. 

12.3 – A CONTRATADA deverá, às suas custas, demolir ou refazer qualquer parte dos serviços que, a 

juízo da fiscalização, não tenham sido executados de acordo com o estipulado nos documentos do Contrato. 

12.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto 

contratual, que se fizerem necessários, até o limite estabelecido em Lei. 

CLÁUSULA XIII – ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 – Este termo de Contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
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13.2 - O contrato poderá sofrer alterações por meio de apostilamento, nos termos do §8° do Art. 65 da Lei 

n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA XIV – FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO 

14.1 – A Contratante fiscalizará a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se no seu 

desenvolvimento está sendo fielmente observado o estipulado no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 

006/2020/PMO/SEMSA, em especial no memorial descritivo e neste contrato. 

14.2 – A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo nem 

diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, incluindo perante terceiros, por qualquer 

irregularidade. 

14.3 – Compete à fiscalização, desde a expedição da Ordem de Serviço, até o término deste Contrato: 

a) Solucionar as dúvidas de natureza executiva; 

b) Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e 

processados pela CONTRATADA; 

c) Dar ciência ao Município de Óbidos, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades 

ou rescisão do Contrato. 

14.4 - A Fiscalização do contrato será exercida pelos seguintes servidores nos termos da Lei n° 8.666/93 e 

da Portaria de Fiscal nº XXX/XXXX-XXXX, de XXX de XXXXX de XXXXXX para toda a obra, aos 

quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e da obra, e de tudo 

darão ciência à Administração:  

a) XXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX; situação funcional: X; portador do CPF: 

XXXXXXXXXXXX e RG: XXXXXXX – XXXX VIA XXX/XXX, matrícula funcional nº 

XXXXX-XX; residente na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

b) XXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX; situação funcional: X; portador do CPF: 

XXXXXXXXXXXX e RG: XXXXXXX – XXXX VIA XXX/XXX, matrícula funcional nº 

XXXXX-XX; residente na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

14.4.1 - Os fiscais da CONTRATANTE deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato. 

14.4.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

14.4.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

14.4.4 - O fiscal do Contrato ficará responsável em avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do termino 

do contrato ao (a) Secretário(a), para que o mesmo tome as devidas providências.  

CLÁUSULA XV – FORO 

15.1 – Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, 

fica eleito, pelos contratantes, o foro de Óbidos, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou 

de eleição, que tenham ou venham a ter. 

CLAUSULA XVI – REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

16.1 – Este Contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial e encaminhado para registro no Tribunal 

de Contas dos Municípios. 

16.2 – E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 

teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e 

pretendidos. 

 

              Óbidos (PA), .... de ...... de ......... 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:___________________________________ CPF: ___________________ 

Nome:___________________________________ CPF: ___________________ 

 

 

 

_________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

 

 

__________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
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ANEXO X 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCICAS GERAIS  

 (INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO) 
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Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro

CNP｣: 0与.131.180/0001-64

68250-000

Sjtua9ao Funciona!: 巨fetivo

3,3戸iscaさ 丁a｢c盲sio Ribeiro Cativo

Mat｢千cuia n〇二 1 24959-2

010,016.352-13

Dadalano 1 91021201 9

6253367 - 30 via Expedi 071091201 3 O｢gao Expedido｢ PCIPA

Rua: Ant6nio Fe｢nandes

Fatima Cidade二

68250-000

Obidos Estad〇二

Situa9ao Funcionai: Cont｢atado

Os Fiscais fica｢急o ｢esponsaveis pelo ｢ecebimento, ve輔ca9ao da qua=dade e

execu9ao da ob｢a, Data｢ e Atesta｢, assim c○mo avisa｢ com 30 〈丁｢inta) dias de

antecedencia do termino do contrato ao(a) Secretario (o), para que o(a) mesmo(a)

tome as devidas p｢ovid台ncias a vig合ncia do c○nt｢ato.

A fiscalizagao, da contratagao sera exercida pe!os Fiscais, indicado no Referido Termo

de referencia ao qual competira: Receber e Verificar a qualidade do servigo prestado,

Data｢､ Atesta｢, Vig台ncia do Cont｢ato e di｢imi｢ as d面das que su｢gi｢em no cu｢so da

execugao do contrato, e de tudo clara ciencia a Administ｢a9急o;

Os Fiscais da Cont｢atante deve｢ao te｢ a expe｢i台ncia necess卸a pa｢a o

ac○mpanhamento e c○nt｢ole da execu9ao do c○面ato;

A fisca=za9負o de que t｢ata este item n負o exclui nem reduz a ｢esponsa軸dade da

fomecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregu!aridade, ainda que

｢es両tante de impe百ei96es t全cnicas､ v了cios ｢edibit6｢ios, ou emp｢ego de material

inadequad○ ○u de qua=dade inferior, e, na oc○｢｢台ncia desta, n負o imp=ca em c○○

｢esponsab帥dade da Administ｢a9看○ ○u de seus agentes e p｢epostos, de c○nfo｢midade

com oa比70da Lei no8,666, de 1993;

Os干iscais do c○nt｢ato anota｢呑o em ｢egist｢o p｢6p｢io亡odas as oc○｢｢台ncias ｢eiacionadas

com a execugao do contrato, defeitos observados e encaminharao os apontame雨os a

auto｢idade c○mpeten亡e pa｢a as p｢ovid台ncias cabiveis;

5.1 , Da c○nt｢ata9急o:

Considerando o Programa Academia da Sadde, que tern como principal objetivo

contribuir para a promogao da sadde da populagao a partir da impianta辞o de polos com

infraestrutur.a, equipamentos e quadro de pessoa! qua=ficado para a orientagao de praticas

corporais e atividade fisica e de !azer e mcdos de vida saudaveis.

Conside｢a雨o a Po轟a｢ia 1707, de 23 de setemb｢o de 2016, que disp6e que ｢edefine

o Compo門ente Const｢u9ao do Poめs de Åcade面a da Sa舶e･ Conside｢ando a Po直a｢ia 381,

de 06 de fevereiro de 2017, que disp6e sobre as transferencias, fundo a fundo, de recursos

financei｢os de capita量ou c○｢｢ente, do Minist全rio da Sa心de a Estados, Distrito Federal e
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Municさpios destinados合execu9ao de ob｢as de c○nst｢u9負o, amp=a9急o e ｢efo｢ma.

Conside｢ando a Resolu9ao n｡ 101C什, de 8 de dezemb｢o de 2016, que disp6e

c○mplementa｢mente sob｢e o planejamento integ｢ado das despesas de capital e custeio

para os investimentos em novos servigos de sa心de no ambito do SUS.

Considerando a Portaria do Minist6rio da Sa心de n° 759 de 08 abril de 2020, que

hab冊a o Estado, Munic了pi○ ○u Dist｢ito Federal a ｢ecebe｢ ｢ecu｢sos financei｢os de capital

destinados a execugao de obras de construgao

Diante das disposi96es legais acima mencionadas surge a necessidade de c○nt｢atar

empresa especializada para executar a construgao de uma de Academia de Sadde, nos

termos do projeto basico anexo a este termo.

Atraves da implantagao de novo Polo de Academia de Sadde, o municipio de

Obidos, visa fortalecer as ag6es de promogao da sadde, bern como ampliar o acesso dos

usua｢ios ao se｢vi9o disponibiiizado pelo estabeiecimento em quest急○○

0 polo de Academia de Sadde sera vinculado a Unidade Sa心de da Fam=ia Dr. Lauro

Co｢｢ea Pinto CN巨S: 2332159, Ioca=zada no Bai｢｢o Cidade Nova, munic了pio de Obidos-Pa. A

ESFIESB D｢, ｣au｢o Co｢｢台a Pinto possui 1.024 fam佃as cadast｢adasう　media de 3.875

pessoas〃

?､,7,;品､,増催,､-/,/,,,,,〇､,,,,,.I.,J,:`.,,,ノ十､･を.¥鵜､ 

6,1 尾*&��hﾘx�.妨6F�4�)･$�)､�<､��

ACON丁RA丁ADAob｢iga-sea二 

a) �7Vﾗ�&�'F��6�6W�y�F�6��6F�F友�ﾆW6WW6�觚�2ﾆ&VﾖF�6��6�J&�F�F��

丁e｢modeRe艇｢台nciaeP｢ojetoB急sico,eainda,inicia｢aexecug負odosseNI9osno 

prazomaximodeate05(cinco)dias,ap6sorecebimentodaordemdeservi?o. 
b) �&V:'WF�&Vﾗ6WV踐ﾖRﾆW6�'7V�冶ｵFVｪ&�VW�6ﾇW6庸�&W7��6�),ﾖF�FRﾆ�6Vﾗ�&Vv�F�2�

necessa｢ios合pe巾eitaexecu9急odosseNi9os,cabendo｣heefetua｢todosos 

pagamentos,inc!usivedosencargosp｢evistosnalegisiagaotrabaさhista,previdenciaria 

efiscalequalsqueroutrosdecorrentesdasuacondigaodeempregadora; 

c) ��FV襷Z"ﾆ8�ｶﾖ�I,ﾖvV�6����79{庸X+2ﾆ�6FWFZ&ﾖ匁�吐W6F�W7F�"ﾆ�F��襷���6�2�

providenciasnecessariasaregularizaeaodefaltaseirregularidadesverificadas; 

d) 末襷V譌ｦ�&�8�ｶ蹕&�F�蹤W��'�V�*ｷ7�VZ&F�踟66�W6�F�2ﾇ��'6WW6Vﾗ�&Vv�F�2ﾆf�6�襷��

esteautorizadoadescontarovalorcorrespondentedospagamentosdevidosa 

CON丁RA丁ADA; 

e) �6�V譁6�"ﾆf�&ﾖ�ﾈﾆV蹤V踟�&�ｦ���ﾖ�V�I�cCｅ�V�&V蹤�V�F��&�7�VR�

antecedeaent｢egadecadaetapadaob｢a,aoCON丁RA丁AN丁臣,eventuaisoco｢｢台ncias 

c○mointe｢｢up鈎○○uposs了veiat｢asonaexecu9急o; 

0 �;f蹕&W��&��*&�8�ｶ�6ﾇV芳�踞�&�ｦ���ﾖ�V�FX*C#��6V蹤�f凉h��X�&F��8*F8�ｶ詛�&ﾖR�

c｢onog｢amafisic〇千inancei｢o(pa虞einteg｢antedop｢ojetob台sico),ac○nta｢apa両｢do 

｢eceb星mentodaO｢demdeSeNi9o,assinadapeloFiscaleo｢denado｢dedespesa,em 

es輔aobseN含nciadasespecifica96esdoEdital,P｢opostaConsoiidadae丁e｢mode 

Refe｢合ncia, 

9) 杷�&觀6Z&v�&�蹤��f�&ﾖ�ｽ��&��ｸ�ｶ&ｦWF�8�ｶ蹕&��V���VZ&�*&VwVﾆ�&芳�FVFVﾖ�躙6V柳R�

v了ciodeut師zagao,naopodendoserinferiora06(醐eses),inclusivecomasubstituigゑo 

quandonecess知○,sem6nuspa｢aac○nt｢atanteうelouga｢antiaase｢c○nside｢adase｢a 

aqueladofo｢necedo｢ou｢ep｢esentante,cabendo｣hea｢esponsab輔adedeso=cita｢a 

subs航uigao,quandoverificarquaiquerdefeitodeexecu?ao; 

h) 佶杏ﾒﾆ6�'"�v�&�7V'8哥宥V�"ﾆ踟F����Vﾗ��'FRﾆ�76W'f没�6Vﾗ�VW6WfW&貿�6�&Vﾒ�
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vicios,defei土os言nc○｢｢eg6es,danosdec○｢｢entesresuitantesdaexecu9急odoseNi9o 

Cont｢atado,deac○｢docomosa南gos12,13,18e26,doC6digodeDefesado 

Consumido｢(｣ein°8.078,de1990); 

i) �6�6���*&���76T苴薮6���7FVｦ�ﾖFV�8�ｺ&F�8�ｶﾖ�6W�vV�6��6VF友�ﾖ6��2ﾆ��

CON丁RA丁ADAdeve｢a｢e偽ze｢ousubstituir○○bjetoemquestao,nop｢azoMaximo 

deate30(trinta)dias血eis,c○ntadodo｢ecebimentodaNO丁I円CAeÅoda 

CON丁RA丁AN丁E,sobpenadeaplica亭aodaspena!jdadesestabelecidasnoCont｢ato; 

j) ���&�6�6儿柳F�V蹕&Vv�ﾆ�4�)･$�)､�D�FWfZ)kﾆ�f�6�&�蹤V6���F�ﾖV蹤V��

CON丁RA丁AN丁巨sob｢e:data,ho｢aenomedofunciona｢iodaCON丁RA丁ADA 

｢esponsavelpelaent｢egadaob｢a; 

k) ��FV襷Z'�&�F�ﾖV蹤RﾆW�2�W6庸�ﾖV蹤V觚7FVﾗV譁6ﾇ�柳��V�+77�VZ&W�vV�6��6F��

Adm面st｢a9ao言ne｢entesa○○bjetodoP｢esente丁e｢modeRefe｢台nciae巨ditaさde 

｣icita9着o; 

i) 磐�蹤Z"ﾆGZ&�蹤WF���W�7S����8�ｶ蹕&�F�Vﾖ8�ｶﾗ��F�),ﾖF�FV8�ｶﾖ�6�*&没�sfW2�

assumidas,todasascondig6esdehab冊agaoequalificagaoexigidasnalicitagao; 

in) 疲��&��6fZ&�&�FZ&6V�&�2ﾇ��'�V�ﾇ�VZ&f�&ﾖ�ﾆ觀ﾖﾖW6ﾖ���&6���ﾖV蹤Rﾆ�6�*&没�吐W2�

assumidas,nemsubcont｢ata｢quatque｢dasp｢esta96esaqueest負ob｢igadaうexcetonas 

condi96esauto｢izadaspelaauto｢idadec○mpetente; 

n) ��V���VZ'6���6友�亶ﾖ�=F友��Vﾆ�4�)･$�)､�D�ﾆVﾗ�VW��76��g*&�&�Z&ﾖ���

Contratooraafirmado,aCONTRA丁ADAdeve｢acomunicaraContratanteviaOf了cio, 

juntamentec○mseusdocumentosquepossama｢gumenta｢devidaaさte｢a9負o,pa｢aque 

o(a)Gestor(a)possatomarasdevidasprovidenciasasolicita鉾oorapretendida; 

○) ��4�E$�D�D�FWfW&��6V友�"ﾆﾖVF��蹤W6��6友�v���4�E$�D�薀Rﾇ�VW6R�

p｢ocedam急smudan9asnoc｢onog｢amafisic○financei｢odaob｢a,semp｢equehouve｢ 

necessidade; 

p) 埜�7WF�&��*&�FV�8�ｺ&F�8�ｶﾖ�:&��&�ﾖ�f�6�8�ｶf匁��6Ym:&��

6,2 尾*&没��&W9FV�6�ｹ|ｪ&�=I+)=B�

ACont｢atanteob｢iga-sea二 

a) �6�V讎6�&�4�)･$�)､�D��J&�i�76FWFR�X,ｶ觀ﾖ�*DRﾖﾖ�ﾖ���6薬ﾇ6�*&V��

necessidadedose両9o;po｢meiodeemiss看odeO｢demdeSeNi9o(○○S) 

b) ��&�6VFZ&�Vﾖ�78.�F��&FVﾖFU6T謫薬��ｸ�ｵ2芳Wf芳�ﾖV蹤V�76ｦ��F�VF�F�F�ﾖ&Vﾆ��

(a)Fiscaき(4○○sFiscais)eo｢denado｢dedespesa, 

c) ��&���&6柳��'F��6�6f�9�6F�FW7��&��VV�6�J&�F�F���76�7Vﾗ�ﾟｷ7V�2�

ob｢iga96esdent｢odasc○ndi96esestabeきecidasnoc○nt｢ato; 

d) ���'F�6���&�F庸�ﾖV蹤VF�76�7FVﾖ�F�6�6FW7W�W'f�6���6���諞�ﾖV蹤�6�G&�VFR�

qua=dadenomomentodaent｢egadaob｢a; 

e) 疲�貿�6�&f�&ﾖ�ﾆﾖV蹤V�Vﾗ�&W6�ﾇ6�'&V儲�W&fV穆fW2ﾆf�ﾆ��6��'&VwVﾆ�&芳�FW2�

c○nstantesemcadaetapadaob｢a,pa｢aquese｣amadotadasasmedidasc○｢｢etivas 

necessa｢胞s; 

0 ��&W7F�'F��6�6匁f�&ﾖ��W6R�VW62��&V6蒙V蹤�7�VWfV諞�ﾖ�6W'6���6友�F�7�Vﾆ�2�
亡色cnic○sdaCON丁RA丁ADA; 

9) 仍�7F�&R�V6Z&踰&ﾖ�6W�&�6VF蒙V蹤�6FV�6W78�ｩ�G77V�6也7F���吐W7��&�&Wf�3fW6��

correg6esdecadaetapadaobra(quandonecessarias); 

h) ��&�6VFZ&�f�66�ｬV率�亶ﾖ��8�ｶﾗ��諞�ﾖV蹤��W�7S亶ﾖ��6�J&�F���&ﾖV柳FR�

seNido｢designadonoitem3des亡ete｢mo,noste｢mosda｣ein°8･666193eag町no 

台m航odesuasc○mpet台ncias,de干o｢maaga｢anti｢aboaeregula｢exec鳴るodo 

SeN190; 

i) 辺$ﾆV6V&W&��'&��&��6�&��ﾖV蹤VV��g6�fYl�6�v���6�f�&ﾖ芳�2�W�&�6V�"�
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Rue Deputado Raim囲do Chaves, 338, Cen亡ro

CNP｣: 05.131.180/0001-64

I �&V6V&蒙V蹤�VilｧF庸��

j) 蒜Z&貿�6�&ﾖ也V6薮6�ﾖV�+帽馭踟�&�ｦ�螺�F��8�ｶ��x�ｪ&ﾖ芳�FVF�76T謫薮:&V6V&芳�2�

provisoriamentecomasespecificag6esconstantesnoprojetobasicofinsdeaceita鈎o 

erecebimentosdefinitivos; 

k) ��8�ｶﾗ��諞�&Vf�66�ﾗｦ�&�7Vﾗ�&蒙V蹤��6�*&没�吐W6F�4�)･$�)､�D�ﾆ�J&�i�76FR�

seNido｢especialmentedesignad○○ 

8-RecebimentoeCrit6riocleAceita辞bdaObra 

AOb｢ase｢a｢ecebida: 

a) ��&��6�&��e�V蹤Rﾆ�FS�R��V夜EfR芳��8��V�6��g8樢V蹕&Vv�F��*&�ﾇ��&�VfV友�R�

ve｢ifica9aodac○nfo｢midadec○masespecifica96esdosseNi9osc○ntidosnop｢ojetode 

engenha｢ia; 

b) 認Vi^7F庸�_ﾆV蹤Rﾆ��g6�fZ&貿�6�����&��6J&��VW7F�襷�ﾖ6��x�ｪ&ﾖ芳�FV8�ｶﾖ�2�

especi干icae6esc○nstatesnop｢ojetobasic○,seusanexos,esuac○nsequenteacei亡a9急o; 

c) 疲���gFW6VFVGW&�蹤V�fW&貿�6�v���&��3g&��f�&6�7F�F��ﾆwVﾖ��'&VwVﾆ�&芳�FV���

ob｢a,aCON丁RA丁AN丁臣deve｢台notifica｢aemp｢esaCON丁RA丁ADApa｢aqueamesma 

tomeasdevidasp｢ovid台nciasnop｢azom会ximode30〈t｢in亡adias)加e亀sac○nta｢da 

datada｢ecebimentodanotificag負o; 

d) 飛v�6���諞�ﾖV蹤��W�7Vv����'&�W&V6V&蒙V蹤�6W(.�6�f��F���4f�66��3ｲ�

9-DasCo門d鳴るesdeP賓game雨o 

a) ����v�ﾖV蹤�6W&�VfWGV�F�ﾖﾖ�F�6�'&V蹤VF����2ﾆ�&VFV6V襷��76VwV也FW2�

c○ndi96es; 

b) 微7��v�ﾖYlｦ�6FWfZ(.�6Z&VfWGV�F�68�ｶ詛�&ﾖV:&��&�ﾖ�i{�6�8�ｶf匁��6V�&���g6��

aprovagaodosbo!etinsdemedigaodevidamenteatestadospelosengenheirosefiscais. 

c) ��ﾖVF没���76W'f没�6W�7WF�F�76W&�VfWGV�F�踐ﾖ匁蒙�"�V�2末�7�VsfW2�

t全cnicas,atravesdo巨ngenhei｢〇千iscaidoMunicipiodeObidos,c○ntadosdo 

recebimentodacomunica?aodot6rminodaetapa; 

d) ���g6���&W6V蹤�����6ﾖVF涛fW7f�7F�&��F�6V�76匁�F�7��&V誚V諞Y/6�6��(ﾟｶ�F�2�

doMunicipiodeObidos,havendodさsponib鵬adefinancei｢aecump｢idasas 

formalidades,opagamentoseraefetuadoemat630(trinta)diasdeefetivoexpediente, 

c○ntadosdadatadaexposi9負odosdocumentosdec○b｢an9apa｢apagamento,ap6sa 

emiss急odanotafiscalac○mpanhadade亡o嶺asasCe輔弼es戸iscaisatua岩izadas｡ 

e) �3g6W&�pagososva容ores里_e些連_s｣eferentesaosservigosefe触v型哩聾|eJ ∩ 
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Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Cent｢o

CNP｣: 0う.131.180/0001-54

executados,median亀eNota(s)Fiscal(ais)lFatu｢a(s)devidamentedatadaseatestadas 

peio(a)Fiscal(is)designado(s)epeloSec｢et緬○(a)ac○mpanhadadaO｢demde 

Serv!go,TermosdeRecebimentoseCertid6esderegularidadesfiscais,atrav6sdas 

Ce面d6esNegativasdeDebitosatu訓zadas,quese略submetidaaava8冨a辞odesua 

ve｢acidade. 

0 ���&�VfWF庸�������v�ﾖV蹤��ﾆVﾖF�8�ｷ*&W7��FV蹤T踟F�f�66�ﾆﾄf�GZ&�ﾆ��

CON丁RA丁ADAdeve｢ac○mp｢ova｢sua｢egula｢idadefiscal,at｢av全sdasCe由d6es 

NegativasdeDebitosatualizadas; 

9) ��6FW7�W6�6FVj&WFVﾆVﾖ&���vVﾒﾇ6V�WfZ"ﾆVﾖ��GFW6V�ﾆwVﾖ���W&��6Z"�
destacadasquandodaemiss急odanotafiscallfatu｢a; 

h) 疲�6�6�V匁8�ｺ*&S儿柳踟6F�7VﾖV蹤�6��&W6V蹤�F�8ﾋ跏6ﾇW6庸V��踟F�i�66�ﾆﾂ�

Fatu｢a,se｢a○○smesmos｢es航uidos急CON丁RA丁ADApa｢aasco｢｢e96es 

necessarias,naorespondendoaPrefeituraMunicipaldeObidosporqua!squer 

enca｢gos｢esuitantesdeat｢asosna=quida9急odospagamentosco｢｢espondentes; 

i) �6�6��4�)･$�)､�D�6Vｦ���F�蹤W�V靖6�7FVﾖ�ﾟｶVz&�F�U��v�ﾖV蹤�R�

ImpostoseCont｢ibui96esdasMic｢oemp｢esaseEmp｢esasdePequenoPo巾e- 

S害MP｣ES,deve｢aap｢esen亡a｢emtodasNota(s)Fiscal(ais)IFatu｢a(s)devida 

c○mp｢ova9aodeac○｢doc○modispostona｣eiCompiementa｢n･○:123,de14de 

dezemb｢ode2006; 

j) ���&��ﾆ�6友�蹤VW7J&�誚V�&��VV匁F�8�ｷV���&���7F�FW�&S薮6�&V6V&蒙V蹤���

pagamentoemmoedaestrangeira,se｢auti=zadaacotagaodo心!timodiadtilanterior 

aodiadopagamento; 

k) ��4�)･$�)､��)ｨｹ���Z&�W�v�&F�Vﾗ�&W6�fV�6VF�&�F�ﾖ6ｧF������V�ｦﾇ�VZ"�

tempo,aap｢esenta9負odec○mp｢ovanteso｢iginais｢e千e｢entes会e干etivaquita9aode 

qualque｢enca｢g○○uc○mp｢omissopa｢acomte｢cei｢os,exigidospo｢fo｢9adaexecu9ゑ○ 

dosseNi9osc○nt｢atados.An負oap｢esenta9負odessesc○mp｢ovantespode｢ゑense｣a｢a 

suspensaodospagamentosdevidospelaPMO,aseucrit6rio,at6aregu!ariza?aodo 

assunto; 

l) ��4�E$�D�薀W�&�6VFW&��&WFV誚��V儲��7F�6��6��gFW6W7�&Wf�7F�6Vﾒ�V憧�

in) ��4�)･$�)､�D���&W6V蹤�(ｷﾖ��4�)･$�)､��)ｨｹ�F�7VﾖV蹤�ｹ�66�ﾆW7�V8ｬ�8�ｲ�

｢efe｢entea○○bjetoda=cita9ao,sendoqueestesdeve｢aose｢ent｢eguesat全odia20de 

cadam台s; 

n) ��4�)･$�)､��)ｨｹ�FZ(.��&�ｦ�SCｅ�V�&V蹤�V�F��&�2ﾆ�8�ｶ蹤�&F��

apresentagaododocumentofiscal,paraaprova-loourejeita-lo; 

○) ��F�7VﾖV蹤��66�ﾆ�����&��F��Vﾆ�W7F�'6Z)�FFWf�f芳��4�)･$�)､�D���&��2�

necessariascorre?6es,comasinformag6esquemotivaramsuarejelgao,contando-seo 

p｢azoestabelecidopa｢apagamentoapa面dadatadesua｢eap｢esenta9ゑ○; 

p) ��FWh�ｩ{ﾃ�.�F��7VﾖV蹤��66�ﾉd柳��&��F��V柳vW7F�"ﾆVﾖ��gFW6V�ﾆwVﾖ�ﾂ�

seNi｢adep｢etextopa｢aqueaCON丁RA丁ADAsuspendaaexecu9aodoc○nt｢ato; 

q) ��6�G&�F�蹤W��W&�7W7F�&���v�ﾖV蹤�W�V�ﾇ�VW&f�GW&�ﾆ踟F��VVﾗ��'FRﾆ踟2�
seguintescasos:execu9aod○○bjetoc○nt｢atualemdesac○｢doc○moaven9adoe 

exist台nciadequa宣que｢debitopa｢ac○moc○nt｢atante; 

10一醐合d砥asAca鵬提!ado翰s 

Consoanteoartigo45daLein°9.784,de1999,aAdministragaoPdbi �6���W&�ﾇ6Vﾖ��

p｢eviamanifesta9aodointe｢essado,motivadamente,adota｢甲｢ovid台nc ��6�6�WFX-芳�&�8+��

inc!usiveretendoopagamento,emcasoderiscoiminente,comofo｢madep｢ever]ira 
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ocorr台ncia de dano de dificil ou imposs了ve汗eparagao.

ObidoslpA, de, 04 de agosto de 2020,

Natha寒ia da S=va

Sec｢eta｢ia Municipal de Sa的e

Dec｢eto n° 5401201 8
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CNP〕 NO. 05.宣軌.180/000書-64 〇千〇ne: (鈍) 3547-3044 -議MA｣之0雷

Rua Deputado Ralmundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

Oficio NO 1 o81S岳MPOF-Pian句a鵬en書o

A senho｢a

Nath刹ia Rodrigues da Silva

Sec｢et緬a Mu∩ic画l de Sa同e de Obidos

Senho｢a Sec｢et緬a,

Obidos, 18 dejunho de 2020,

Com os cumprimentos, pelo presente, encaminhamos a documentagao

referente ao "Projeto da Academia da Sadde" - Proposta n° 1 1 884.81 8000/1 200-

01,巨menda no 40270009, pa｢a se｢ encaminhada ao Seto｢ co爪petente pa｢a

記aliza9負o de p｢ocesso licitat6｢i○○

Segue em anexo:

･囲ginado FNS- Deta旧e da p｢oposta;

●　Po巾a｢ia n0 381, de 6de僑ve｢ei｢ode 2017;

･ Info｢maさらes da p調posta;

●　P〇億a｢ia n0759, de 8deab｢ii de2020;

･ Pl急n冊a o｢G負ment釦a;

･ C｢onog｢ama Fisic○-Financei｢o;

･ Composi96es unit釦as;

●　Memo｢ial desc｢itivo;
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0try: Ministdio ch Satde′cabjneto do M緬stro

po虞職印A No 759, D各8 DたAB削しDE 2o2o

H尋bllita o Estado. Munlclpl○ ○u Dis亡rito Federaしa ｢ecebe｢

recursos financeiros de capltal destinados a execucao de obras

de c○nstⅢcao

0 MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE, no uso das atribuic6es que lhe conferem os inclsos I e 11 do

paragrafo unico do art 87 da Constitui車o. e

Considera雨o a Lei Complementa｢ no 141･ de 13 de｣ane~｢o de 2012, que regulamenta ° § 3° do

art 198 da Constitil廟o Federal para dispor sobre os vaLores minimos a serem apucados anualmente pela

uniao, Estados, Distrito Federal e Municlpios em aedes e serviece publicos de saude. estabeLece os

criterios de rateio dos recursos de transferencias para a sadde e as normas de fiscaLizacao. avaliacao e

controle das despesas com sa心de nas 3 (tres) esferas de govemo; revoga dispositivos das Leis mos 8.080,

de 19 de setembro de 1990. e 8 689` de 27 dejuLho de 1993. e da outras providencias.

Considerando a Lei n° 8080. de 19 de setembro de 1990. que disp6e sobre as condi?6es para a

promogao, prote����R�&V7W�W&�ｬｦ��F��6��6FRﾂ����&v�譌ｦ�6���R���gV�6ﾆ��ﾖV蹤��F�2�6W'f塵s

correspondentes e da outras providencias`

Considerando a Lei n° 8.142. de 28 de dezembro de 1990. que disp6e sobre a participa?ao da

comunidade na gestao do Sistema Unico de Sa心de (SuS) e sobre as transferenclas intergovemamentais de

reeursos financetros na area da saude e da oulras providencias.

Considerando a Lei na 13 978. de 17 dejaneiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da

Uniao pa｢a o exei.ciclo financeiro de 2020.

Considerando o Decreto n° 1.232. de 30 de agosto de 1994, que disp6e sobre as condic6es e a

forms de repasse regular e automati｡o de recursos do Fund｡ Nacional de Saude para os Fundos de Saude

Estadu8)s, Municipa†s e do Dist｢it〇千ede｢aし､

Considerando o Deereto n° 7.507. de 27 dejunho de 2011, que dispde sabre a movimentacao de

recursos federais transferjdos a Estados. Distrito Federal e Munici’pios. em decorrchcia das leis citadas.

Considerando a Portaria de ConsoLida車o n° 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. que traね

da consolida?ao das normas sobre o financiamento e a transferencia dos recursos federais para as a?6es e

os seNieos de saude do Sistema Unico de Saude;

C°ns~de｢ando a P〇日ね｢ia de Conso肥acao n° 3/GM′MS● de 28 de setemb○○ de 2017, que t｢ata

da consolidac;ao das normas sobre as redes do Slstema Unico de Satide; e

Conside｢ando a P〇両｢~a de Consoし~dacさo no 2/GM/MS. de 28 de setemb｢o de 2017, que t｢ata

da conso=da?ao das normas sobre as poll’ticas de saude do Slstema Unico de Sajide, resolve.

Art 1° Fica habiLitado o Estado, Municlpl｡ ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria. a

receber recursos financeiros de capitaしdestinados a execu����FR��'&�2�FR�6�7G'S���

Art 2° Os recursos desta Portaria serao organizados e trar¥sferidos na forma do BIoco de

lrlvestimento r¥a Rede de SoMeos Publicos de Saude.

Art. 3°　As propostas de que tratam esta Portaria serao processadas no Sistema de

Monit°｢amento de Ob｢as Fundo a Fundo (SisMOB〉, disp〇両vel no sltio虫et｢6nic○ do Fund° Naci°naしde

Saude www.fns.saude gov br.

Art. 4° 0 Fundo NacionaL de Sadde adotara as medidas necessarias para as lransfefencias de

recursos estabelecidos nesta Portana aos respect~vos Fundos de Sa心de, em parcela unica. em

c○nf｡｢midade com ｡s processes de p己gamento inst｢uldos･ apes atendidas as c○ndicらes previstas pa｢a

essa modaしidade de t｢ansfe｢encla

A巾5○ ○巨stad〇･ Municjpi○ ○u Distrito Federaしhabiしitado deve｢a informar perjodicamente a

situa����FR�W�7V6���F���&���7F����&免友�F��踉�4�4ﾔ�"ﾂ�踟2�FW&ﾖ�2�F����'F�&���FR�6�6�芳�6�����ｰ

06/GM/MS- de 03 de outub｢o de 2017 ¶丁U｣O ix, DO FINACIAMEN丁O FUNDO A FUNDO PARA EXECUC八〇

DE OBRAS､ A巾s. 1104 a 1120.

Art 6° A prestacao de contas sobre a aplicagao dos recursos sera realizada par meio do

Relatorio Anual de Gestao - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

しuiz H且NRIQU且MANDE｢皿

ANEXO

EN丁且S HABi｣i丁ADOS A RECEB且REM RECURSOS F巨DERAIS DES丁INADOS A巨X巨CUCÅo DE

団
04/06/2020 16二43
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e邸o朝雨書鍋o da軸心de′馬A馴N軒各DのMiNIS諏o

pOR皿則A NO 38宣. D各6 D且F且V且R馴RO D王2O宣7

議護憲籠盤鵠護憲籠認諾
refo｢ma､

0 MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE, no uso das atribuie6esque the conferem os incisos I e 11 do

paragrafo unico do art.87 da Constituicao, e

Considerando a Lei Compしementar no 141. de 13 de｣anei｢ode 2012. que ｢eguしamenta o § 30 do

a比198 da Const輔車° Fede｢aしpa｢亀disp｡｢ sob｢e os v亀しo｢es m面m｡s a se｢em apしicados an∪aしmen章epeしa

uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios em ac6es e servieosp心blicos de sa心de: estabelece os crit6rios

de rateio dos recursosde transferencias para a sa心de e as normas de fiscaliza串o, avalia串oe controle das

despesas com sa心de nas 3 (t｢合s) esferas de govemo;revoga disp｡sitivos das Leis nos 8.080, de 19 de

setemb｢o de 199〇､ e8~689. de 27 dejuしho de 1993. e dきout｢as p｢ovidencias;

Conside輪nd○ ○ Decreto n° 1651, de 28 de setemb｢o del995. que reguしamenta o Slstema

Nacionaしde Audit°｢ほn〇台m航o dosistema Jnico de Sa心de (SUS):

Conside胎nd○ ○ Decreto no 7･983, de 8 de ab冊de 2013. queestabeしece reg｢as e c｢種油os para

eしaborae急o d｡ o｢eament｡ de refe｢合nciade ｡b｢as e se面さos de engenha｢ia. c○nt｢atados e executadosc°m

recursos dos ongamentos da uniao, e da outras providencias;

Conside｢ando a Po庇｢i亀no 204/GM/MS. de 29 de ｣anei｢o de2○○7. que ｢eguしamenta o

financiamento e a transferenda dos recursosfederais paras as ac6es e os servieos de sadde. na forma de

bしoc○s de旬nanciamento, com ° respective monilo｢amento e c°nt｢oしe;

C°nside｢and°尋P°庇｢ia n｡ 2,135/GM/MS, de 25 de setembrode 2013. que estabeしece d汀et｢izes

pa｢a o p｢ocesso de pし合n句amentonoさmbito d° SUS;

Conside嶋ndo a ResoLu辞o n° IO/CIT. de　8　de dezembro de2016, que disp6e

complementarmente sobre o planejamento integradodas despesas de capital e custeio para os

investimentos em novosservieos de s訊Ide no ambito do SuS: e

Considerando a pactuaeao ocorrida na reuniao ordinaria dacomissao lntergestores Tripartite

(CIT) de 8 de dezembro de 2016,resolve:

A｢t. 1｡ Esta P〇両｢ia disp6e sob｢e as亡｢ans向｢台ndas, fundo afund°, de ｢ecurs°s席n細cei｢os de

capital ou corrente, do Minist6rio dasa心de a Estados, Distrito Federal e Municipios destinados a

execu���R��'&�2�FR�6�7G'V6����ﾗ�ﾆ��6���R�&Vf�&ﾖ�ﾀ

Art, 2° Para pleitear os recursos financeiros de que trata estaportaria. os Estados. o Distrito

Federal e os Munici’pios deveraocadastrar sua proposta de projeto no Sistema de Mo冊oramento deobras

Fundo a Fundo (SISMOB). disponivel no portal eletr6nico doFundo Nacional de Saude.

§ 1｡ Fica instit面d○ ○ SISMOB c○m○ ○ sistema informatizadode cadast｢o e an釦se da p｢oposta de

p｢qiet° e m°nit°｢amentoda execuc喜° da °b｢a e ｢eわrma.

! 2°　0　SISMOB devera subsidiar a avaliacao finalistica dosinvestimentos necessarios a
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impしementac急o das Poしiticas e P｢og｢amaspeし｡ gest｡｢ fede｢aし. bern come seNir de instrumento de

ge｢encjamentopo｢ pane dos gestores estaduais. municipais e dist｢itaし

§ 3° P｡鴫｢ia espec師ca do Minist｢o de Estado da Sa捉edispo｢さsobre o SISMOB. p｢ecipuamente

sobre a responsabilidadepela gestao, objetivos e funcionalidades do sistema.

Art. 3° As obras de construcao, ampliacao e de reformafinanciadas peLo Ministerio da Sadde, na

modaしjdade　青undo a fund〇一integ｢antes de Poしiticas ou P｢og｢amas do Ministe｢io da Sa心de,

seraoregulamentados em atos normativos especi’ficos, devendo observarai nda:

I - ○ ○鴎eto a se｢血anciado sera de帥do na P〇両ria dapoしitica ou P｢og｢ama. que determinarらas

suas caracteristicas minimas,funcionalidades, finalidades, previsao em instrumento de planejamentoformal

e programa de trabalho orgamenfario onerado;

1仁os recursos ongamentarios e financejros de que disp6eesta Portaria terao por fonte recursos

de programacao ou de emendasparlamentares, em dotacao orsamentaria do prog｢ama de

trabaしhovincuぬd°さP°博tica ou Prog｢ama em que se inse晦○ ○助et°:

=i - a Area ll託nica responsavel pela Politica ou Programadevera elaborar orientas6es sobre

configurac6es minimas de ambientese ftuxos assistenciais, conforme atos normativos da

vig胎nciasan itaria;

lv - o processo de financiamento es略condicionado a efetivadisponibilizacao, pela area t6cnica

finali’stica responsaveしdo objetofinanciado peLa PoLi’tica ou Programa no SISMOB:

V - cada Politica ou Programa devefa estabelecer o valormi.nimo de transfetencia do Minjst6rio

da Sadde para obras de refo｢mae ampliacao, que sera divuしgado no portal do Fundo Nacionaしde Sajide:

Vl - para o objeto de construcao, o valor de transfetencia do Ministerioda Saude sera informado

no P°rtaしdo Fundo Nacjonaしde Sa心de;

Vll - o valor maximo para incentivo destinado a reforma sera de60% (sessenta por cento) do

valor da construcao de uma unidade nova;

V=l - o valor maximo para incentivo destinado a ampLiaGaosera de 100% (cem por cento) do

valor da construcao de uma unidadenova:

lx - no caso de objeto reforma ou ampliacao, o proponentedevera informar a metragem total a

ser reformada ou ampliada, queservifa de base para ca[culo do valor a ser transferido pelo Minist5rioda

Sa心de:

X - os vaしo｢es de reね｢合nciaーestudos e parametros t色cnic○sque subsidiam 〇両ancjamento

fundo a fundo de obras ser5o pactuadosde forma tripartite e divulgados no portal do Fundo Nacionalde

Sa心de;

Xl - no caso de objeto reforma ou ampliacao. o proponentedevera informar a metragem total a

ser reformada ou ampliada, queservifa de base para caLculo do valor a ser transferido peLo Minist6rioda

Sa心de;e

X= - na hip6tese de atualiza軍o, pelo Ministerio da Saude,dos vatores de financiamento, nao

cabera a revisao de valores aprovadosanteriormente a referida atualiza蜜o.

Art. 4° A proposta de projeto para recebimento de transfeienciade recursos financeiros fundo a

fundo para obra devera estarembasada em urn pLanejamento integrado, nos seguintes termos:

I - as obras financiadas fundo a fundo deve庵o inserir-se emplano de saude e programacao

anuaしde sa心de▼ assim c○mo discutidase pactuadas na Comissao lnte｢gesto｢es Bipartite (C旧〉, com

previsaodos recursos necessarios para operacao e manuteneao, e a necessidadede responsab旧dade

c○mp郎航hada sob｢e o custeio, caso se apしique;

11 - como condieao para o cadastro da proposta de projeto nosISMOB, o proponente devera

04/06/2020 16: 16
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responde｢ a questio南面o eしet｢6nic○sob｢e o atendimento dos requisites estabeしecidos na Poしftica ou

Programa,aQs requisitos desta Po｢taria, assim como outros questionamentosque permitam ava胎r

capacidade tecnica de execueao, gestaoe manuten?ao:

111 - no caso de objeto ampliaeao ou reforma, o proponentedevera informar os ambjentes

existentes e a configurac5o finaしplanejada,que, em caso de aprova蜜o da proposta de projeto, deve｢る

seratualizada na fase de monitoramento, ap6s a elabora弟o do projetobasico; e

IV - no case de o申jet° cons章｢ucさo, o sistema inわ｢matizad°de cadast｢° info｢ma｢急a c○n鴫u｢亀9急o

minima de ambientes desejadapara aquele tipo de unidade,

Artー5｡ 0 cadastro, an乱ise e apr°vaeao de proposta de projetoobedeceねao planejamento e

disponibiLidade or��ﾖV��g&�����&��2�&V7W'6�2�FR��&�&�ﾖ�6���Rﾂ�踉�6�6��F�2�VﾖV襷�2���&ﾆ�ﾖV蹤�&W2ﾀ

aocaLendario definido para execu�����'6W'f�襷���匁F�ﾂ���6VwV也FS｠

I - as propostas de projeto cadastradas terao analise e aprovacaode m6rito peしa Area T5cnica

responsaveしpeぬPoし甑ca ou P｢ograma;

=- no caso de objeto construcao, a compatibilidade do valorde t｢ansfer色ncia do Minist6rio da

Saude com o Gusto estimado deexecu?ao do objeto sera fLindamentada na sua padronizacao e

nadefini辞o do valor maximo de transfetencia, calcuLado a partir deestudo dos custos da pLanilha

oreamentaria do projeto de referencia:e

111 - no caso dos objetos ampliacao e reforma, a compatibiLidadecom o custo estimado sera

assegurada po｢ meio da de細雪きodo valor pa｢ametric° RS/m2.

Pa｢さg｢負わ面co.主de respons亀帥dade dos巨stados, Distrit°戸ederさしe Municfpi°s obseNar o

cump｢血ento das no｢mas do Decreton° 7983 de 8 de ab｢iしde 2013. nasしicitaきるes que ｢eaしiza｢ pa｢a

acontrataGao de obras ou servleos de engenharia com os recursostransfe｢idos.

Art. 6° Os valores aprovados nos termos desta Portaria se庵oa tituLo de participa軍o da uniao no

軸andamento t｢ipa｢t随do SUS.t｢ansね｢idos em pa｢ce出面ca e, case ○ Gusto da obr畠s匂a maio｢ doque o

valor ap｢ovado peしo Minist色rio da Sa心de, ° apo巾e adicionaしseねde responsab紺dade dos Estados. Djst｢ito

Federal e Municipios,

§ 1° Apds a aprova辞o da proposta, a habilitacao se daraatrav6s da publica軍o de Portaria

M輔steriaしespec桶ca e ｢especliv°empenho.

§ 2° A portaria de hab冊a車o devera prever a devolu軍o dosrecursos transferidos e nao

executados no objeto aprovado ou nostermos desta Portaria, bern como os rendimentos financeiros,

semnecessidade de autorlza鈴o pfevia do Estado, Distrito Federal ouMunicipio beneficiado.

§ 3° A publicaeao de portaria de habilitaeao estara condicionadaa disponibilidade de recursos

orGamentarios e ao cronogramade exeeueao das emendas parlamentares.

§ 4° No caso de habiLitacao vinculada a recursos de programa辞o,a sua execucao o岬amentaria

pode｢急se｢ pしu｢ねnuaし

§ 5○ ○s recu｢sos簡nanceiros apr°vados se｢ao t｢ansfe｢idos doFundo Nadonaしde Sa心de pa｢a o

Fundo do Estado, Distrito Federal eMunicipio beneficiado.

Art. 7° Os Estados, Distrito Federal e Munici'pios com propostahabilitada disporao dos seguintes

p｢azos maximos pa｢a c°ncしus急odas et尋pas:

1 - Etapa de Aeao preparat6ria - fase iniciada com a habilitaeaoda proposta em portaria

especl'fica e finalizada com o parecerfavoねvel para transferencia dos recursos da Uniao, devendo

sersuperada dentro do prazo maximo de 270 (duzentos e setenta) dias,prorrogaveis por mais 270

(duzentos e setenta) dias:

= ○ E亡apa de面ci° de execuc肴o da obra -ねse輔ciada com atransfe｢合ncia dos ｢ecu｢sos

.4,.6藍6
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financeiros da Uniao e finalizada com a informacaode execucao de 30% da obra, devendo ser superada

dent｢o do p｢azomaximo de 90 (noventa) dias, p｢o｢r°gさveis per mais 90 (noventa〉 dias:

111 - Etapa de Execueao e Conclusao da obra - fase iniciadacom a informacao de execucao de

30% da obra e finaしizada com ainformagao de execucao de 100% da obra, devendo ser superadadentro do

p｢azo mさximo de 270 (duzentos e seten書a) dies, pro｢｢ogaveispor mais 270 〈duzentos e setenta) dies; e

IV - Etapa de Entrada em Funcionamento - aplicaveL para osobjetos amplia9ao e construcao,

fase iniciada com a informacao sob｢eexecu辞o de 100% da obra e finaしizada com a informaeao sobre adata

de面cio d° funcionament° e n心mero do ｢egist｢o no CadastroNadon亀しde Estabeしecimentos de Sa心de

(CNES), devendo ser superadadentro do prazo maximo de 90 (noventa) dias, prorrogaveispor mais 90

(noventa) dias.

§ 10 As etapas dispostas no ‘caput‘ servem de marcos gerenciaispara cLassificacao e

monitoramento da situaeao e dos prazos.por parte do Minist6rio da Sa心de.

§ 2° A emissao de parecer favoravel para transferencja dosrecursos referentes a participacao da

uniao ocorrera somente ap6s averifica�����Vﾆ���&V��Cf6譁6�ﾂ�FR�也6W&6���F��6��&��6���F����&��v���

p｢qieto bまsic○ na Vig胎ncia San確証a. da ordem de servi9oassinada peしo gestorしocaしe, n°s cases de

objetos ampliaeao e construcao.tamb6m da insercao no SISMOB da certidao emitida emcart6rio de

｢egjst｢o de im6veis c○mp｢ovand○ ○ exe｢cicio de pしenospode｢es do enteねde｢ativo sob｢e o te｢reno.

§ 3° Deverao ser informados, no SISMOB, os responsaveistecnicos, fiscal da obra e fiscal do

c○nt｢a亡o. nos te｢mos daしegisしa車ovigente sob｢e execu軍o de ob｢as p心bしicas｡

§ 40 Deverao ser informados, no SISMOB, o regime deexecuc5o da obra, marcos do processo

しicitatd｢io e dados das empresasexecuto｢as.

§ 5° Deverao ser inseridos, no SISMOB, registros fotograficosdo terreno e de evoLu����F���'&��

S 6° A16m dos documentos e informac6es mencionados. OSISMOB dispora de campos para

insereao de outros documentos einformac6es que permitam o registro do pLanejamento e da execu蜜oda

obraーa tituto de registro e subsidio ao gerenciamento da obra pelosEstados, Distrito Federal e Munlcl`pios.

§ 7° A alteraeao de endereGo deve ser solicitada no SISMOB,cabendo apenas para o objeto

construeao e anterior a aprovacaoda transferencia dos recursos pela Unほo.

§ 8° No caso da impossibilidade de atendimento do prazopara a execueao de etapa, sera

possi'vel a solicita?ao de prorrogacaomediante apresentacao de justificativa e quantidade de dias

necessariospara superaGao. observados os prazos maximos dispostos nestaportaria.

§ 9° A falta de informacao sobre situaGao de funcionamentoensejara impossibilidade de

aprova車o de novas propostas dentro damesma Politica e Programa para o Fundo beneficiado, podendo

avedacao ser estendida para outros investimentos, conforme pactuaeaotripartite.

§ 10. A pa｢aしisacきo de obra deveねser iれfo｢mada no SISMOB｣untamente com documentos

comprobat6rios e a previsao deretomo, sem efeito suspensivo dos prazos dispostos neste artigo.

A｢t･ 8｡ Os Estados, Distrito F色deraしe Municipios sac responsaveispeしa obseN合ncia dos preceitos

しegais e boas p｢甜∞s emtodas as fases da ob｢a. zeぬndo per sua quaしidade､ gestao do pagamentoao

fomecedor, bern como peLa guarda da documentaeaopertinente.

Art. 90 Alem dos prazos de que trata o art. 7°, a situaeao daobra, inclusive as etapas de acao

preparat6ria e de entrada em funcionamento,deverao ser atuaLizadas periodicamente, no ml’nimo. acada

60 (sessenta) dias, cessando a obrigacao com a insen晦o dainformacao sobre data de funcionamento nos

casos de construcao eampliacao ou atestado de conclusao, no caso de reforma.

Art. 10. 0 Ministerio da Sa心de notificara eletronicamente,via SISMOB, a situaGao de obra com

etapa de execuc急○ ○u atuaしizacきope｢iedjca dos dados vencida. obsewand○ ○ seguinte:

.4,o6追..6 16
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1 - a notifica蜜o contera o motivo da comunicacao, notificac6esanteriores e prazo para resposta,

que nao poderさser superiora 30 (trinta) dias a contar do registro de leitura no SISMOB:

11 - no caso de nao atendimento do prazo de resposta, serarealizada nova notificaeao, ate no

maxjmo em mais 2 (duas) vezes,totalizando 3 (t｢台s) notificac6es:

=l - na situaささo de nさo resp°staさs no輔cac6es, a propostaseねdesab冊ada per meio de

Portaria especl,fica, devendo a Area重ecnica responsavel pela Poli’tica ou Programa informar a

Sec｢eta｢iaExecutiva.pa｢a ado揃o de p｢ocediment°s cabiveis; e

lv - em situac6es excepcionais, constatada situacao em quecabe verifica����踉�ﾆ�6�ﾂ�F���'&���

ado商o de medidas adicionaiscom vistas ao alcance dos objetivos da Politica ou do Programa, oMinist6rio

da Saude podera providenciar ae6es integradas para saneamentoda situa蜜o.

Paragrafo unico. Serao notificados os responsaveis pelo monitoramentodas obras cadastrados

peLo representante do Estado, Municipioou Distrito Federaしno SISMOB e a confirma薄o de leitura

porqualquer urn dos responsaveis configura a ciencia da notifica蜜o peloente･

Art. 11, Os Estados, Distrito Federal e Municipios que responderema notificaeao ou que

soLicitarem, par iniciativa prdpria. aprorrogacao de prazo, terao a justificativa analisada peLa area

tecnicarespons急veしpeしa P°冊ca °u P｢og｢ama. c○nfo｢me o disposto abaixo:

1 - no caso dejustificativa insuficiente, o proponente:

a) sera informado par meio de parecer. no SISMOB, sobre adiligencia,

b) devera responder no prazo definido pela area tdenica, cujolimite maximo 6 de 30 (trinta) dias

co｢｢ido§, a cont合｢ d急dat亀doparece｢; e

c) devefa superar a situa薄o dejustificativa insuficiente no prazomaximo de 90 (noventa) dias, a

contar da data de inser車o do parecer com aprimeira dilig合ncia; com o n5o atendimento resultando em

南oap｢ovacさo;

= - no case de ｣us舶cativa n急o ap｢ovada. a proposta se｢まdesab冊ada em Po｢t急｢ia espec肺ca,

devendo a Area Tecnica infomara Secretaria-Executiva para adocao de procedimentos cabiveis:

111 - em situac6es excepcionais, constatada situacao em quecabe verificacao no local da obra ou

adocao de medidas adicionaiscom vistas ao aLcance dos objetivos da PoLitica ou do Programa, oMinisterio

da Sajide podera providenciar ae6es integradas para saneamentoda situa?ao:

lv - no caso de justificativa aprovada, a prazo para execuG肴oda etapa seほpro｢rogado peしo

tempo auto｢i之ad° eしet｢on厄amente, p°｢mei° do SISMO巳:

∨ - as ap｢ovac6es de p｢o｢rogac6es de prazo podera○ ○co｢re嶋apds an創se c謎o a輪so~ desde

que seja configurada a ocortencia defatos alheios a govemabilidade do proponente ou par avaliaeao

da討ea tecni⊂a sob｢e o aしcance dos °団etivos da Poしitica e do Prog｢亀ma:e

Vl - as propostas aprovadas a partir do exercicio financeirode 2017 deverao observar o prazo de

vig台ncia de ate 48 (quarenta eoito meses) meses a contar da data de publica?ao da Portaria dehabllita?5o,

vencido o prazo a proposta sera desabilitada em Portariaespecifica, devendo a Area Tecnica informar a

Secretarla Executivapara adoGao de procedimentos cabi’veis.

Art. 12. a Ministerio da Sa心de promovera a monitoramentoamostral, peri6dico e ’in Loco’das

obras, per meio da a唾o integradada area t6cnlca com a Secretaria-Exe｡utiva, observando ainda:

l - const患t倉da situa軍o de imp旧p｢iedade. o Minis章erlo dasa心de deveねno輔car eしet｢onicamente

a Estado, Distrito Federal ouMunicipio, que dispora de prazo para sand-La;

11 - persistindo a lmproprledade, a Area Tednlca elaborafarelat6rio circunstanciado e promovera

:ddoeGsaaob:,:aper5o°cedda,::°n:::t:a:::,:rteana especlfica devendo encamlnhar pare a secretana-Executivapara A

04/06/2020 16: I 6
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111 - em situae6es excepcionais, constatada situacao em quecabe verificaeao no local da obra ou

ado?ao de medidas adicionaiscom vistas ao alcance dos objetivos da Politica ou do Programa, oMinisterio

da Saude podefa providenciar a�fW2�也FVw&�F�2���&��6�觀�ﾖV蹤���6宥V�ﾅ&���'6W'f�F���ﾗf没V�6���FR�C�

〈qua｢enta e oito)meses da p｢oposta.

§ 1° Os criterios estati’sticos de amostragem, periodicidade eabrangencia serao definidos

c○nfo｢me o n面eしde c○mpしexidade enecessidade･ bern come divuしgados na pまgina do SisMOB.

§ 20 As fotos e documentos inseridos no SISMOB tern caraterde documento p心bLico, sendo a

sua adulteracao ou declara����ﾇ6����F庸W'6��F���VR�FWf���6W"�W67&友��7VｦV友���2�6��3fW2��V���2�6蜘fV�2�P

adm面st｢ativas cabiveis.
I

§ 3° 0 Minist6rio da Saude notificafa eletronicamente oEstado, Distrito Federal ou Municipio

para o atendimento de determinac6esde 6rgaos de controle oriundas de auditorias言nformandoo prazo

para ｢esposta.

A巾13･ A c○mprovacao da execucao dos活vestimentosaprovados para obras via fundo a fundo

devera ser realizada por meiodo Relat6rio Anual de Ges略o (RAG).

Art. 14. Nos casos em que for verificada a nao execucaointegral do objeto originaLmente

pactuado e a exist合ncia de ｢ecursos血anceiros ｢epassados peしo Fundo Nadonaしde Sa心de para os

Fundosde Saude Estaduais. Distrital e Municlpais nao executados, seja parcialou totalmente, o ente

federativo estaねsujeito a devolucao dosrecursos financeiros transferidos e nao executados ao Fundo

Nacionaしde Sa心de･ ac｢escidos da c○rre辞o monetaria p｢evista emしei, obse｢vado｡ regular processo

administrative,

Art. 15. Os procedimentos administrativos para devolueao derecursos financeiros serao

i∩fo｢mados per meio deれuxos e documentosa se｢em disponibiしizados no po｢taしdo Fundo Nacionaし

desa心de w剛血s,saude.gov.b細

Art. 16. As propostas habilitadas ate a data de publicacaodesta Portaria obedecerao aos

disposit盲vos vigentesさらpoca de suahab冊acさo n° que se refe｢e ao pagamento em pa｢ceしas eさ

documentaeaopara solicitaeao de novas parcelas e prazos para superacaodas etapas, nas demais

quest6es apしica-se o disp°sto nestapo｢ta｢ia.

Art. 17. Em rela?ao as propostas habilitadas ate 31 de dezembrode 2016, as notifica?6es

｢eaしizadas dev妃○さ南○ ○bse｢vらnciade p鴫z°s, por meio de of了ci° ou via SISMOB. ante｢iores a data

depublica?ao desta Portaria, deverao ser contabilizadas para efeito dedesab冊a?ao de propostas com

mais de 3 (tr合s) no輔cac6es ｢eaしizadassem ｢eto｢no dos Estados, Dist｢ito Fede｢aしe Municipi°s.

§ 1° As propostas em situa蜜o de execu?ao de obra, queestao fora do prazo de execu���

estabelecido pelo Minist6rio dasailde, serao notificadas novamente uma unica vez, no dia 01 dema｢Go de

2017, tendo o Estado, Municl’pio ou Distrito Federal ate odia 12 de maio de 2017 para apresentarjustificativa

enovoprazo.

§ 2° As propostas em situaeao de execucao de obra semretomo do EstadQ Munici’pio ou Distrito

Federal, ate o dia 12 demaio de 2017, serao desabilitadas, devendo a area tecnica encaminharreLat6rio

circ…stanciado pa｢a a Sec｢eta｢ia-Executiva.

§ 3° As propostas de projetos que tiveram prazo prorrogadonao atendido serao desabilitadas,

devendo aるrea tecnica encaminha｢｢eぬt〔面o ci｢cunstanciado pa｢a a Sec｢eta両a Executivaー

A巾18.巨sta P〇両｢ia entra em vigor na data de sua pubしicacao.

RICARDO BARROS

Este conteudo neo oube岬o certificada　　　　舟

04/06/2020 16: 16



薯§is鵬OB

INFORMAC6ES DA PROPOSTA

PROPOS丁A州O 1 1884.81 800011之0-001

Dados da p｢oposta

管調書ldade

FMS OBiDOSIPA

恩給nggr?omfa s , ca

51.pnos欝g ra

pone

B自sica

I ust嗣catlv尋

Consi寄e｢and○ ○ P｢og｢ama Academia da Sa的e,

CNPJ
1 1.884.818I0001-30

怒amd器富ae 3taes a a a e

…悪書Recu｢so

鵠擢討Os書a

que tern c°mo p｢活cipal o鴎etiv° c°nt｢ibui｢ pare a p｢omo8約da sa的e

Ja populagao a partir da implantaeao de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qua=ficado para a

orientaeao de praticas corporals e atividade fisica e de lazer e modos de vida saudaveis.

Atraves da lmplanta辞o de nova Polo de Academia de Sadde, a municipio de 6bidos, visa fortalecer as ac6es de

promoeao da sadde, bern coma amp=ar a acesso dos usuarios ao servi?a disponibilizado pelo estabelecimento em

quest負○○

a Polo de Academia de Sa心de se船vinculado a Unidade Sa心de da Familia Dr. Laura Correa Pinta CNES: 2332159,

きoc訓之ad魯no Bai｢｢o Cid魯de Nova, mu∩嘩io de Obidos-Pa.

A巨SFIESB D｢･ ｣au｢° Co｢｢合a Pinto possu=.024 fam硝as cadast｢adas, media de 3.875 pessoas.

鵠5.E覇g hado

鵠辞0
Data do Cadast｢o
27I0212020

ロata da P〇億aria de Hab胴ae尋o

09I0412020

`~ S8u韓T°AdDaoproposta no sISpAG

血Imo monきto｢a鵬en章o

2510512020 1 3:58

Local izacao

i±tvu.a篤:, da proposta

冊me｢o da Poれa｢ia de Hab掴tae曇o

759

Situa蹄o d尋ob｢a

巨m a9尋o p｢epa｢atd｢ja

Situa髄o do鵬onito｢ameれto

Atualizado

聞



王朝§MOB

CNES

Municfpi○

○bidos

Bai｢｢o

Cidade Nova

c巨P
68250-000

0bservag6es

Nome do各stabelecimento

Academia de Sa心de da Cidade Nova

UF
Pa｢a

各nde｢eeo

Rua Lau｢o Sodre , Sln

_L鷲盤6e8嘉ギ#t8u6d6e/.55. 5 1.8763575663

Abrangencia

且stabelecimentos

2332159 - UNIDAD巨DE SAUDE DA FAMiしIA DRしAURO CORREA PIN丁O

Ambientes minimos

Ambientes

Ambiente

Å｢ea de viv合ncia (c○nst｢u鈎o cobe巾a)

Quan章idade　　　　Årea m緬ma (m2)

Circula鉾o + Area de paredes + Apoio Logistico　　　　　　1

巨spa9o m冊us○ ○ Area exte｢na (p鮒o abe同)

巨mendas

Resume do valor indicado pare o CN円

CNPJ
1 1884818000130

PMb#tA°NTACAo DE ACADEM,A DA SAUDE

indica!6es

巨menda

40270009

離艦謹sponive~ pa｢a cadas書ro de p｢opos書a

Pa競ido Pa｢la鵬e調書a｢

PSD

Valor a se｢

u章ilizado (RS)

課IR°ARR ,　90.000 , 00

VAしOR丁O丁Aし: R$ 90.000,00



吉S格S剛O巳

戸o書og ｢afi as

Fotog｢afia

丁e｢｢eno

Fotog｢afias c○nstantes no Anexo 1

ロocumentos

ロocu請en章o

Declara肇o do chefe do poder executivo de comprovaeao de

pOsse

P｢oposta de PlanQ de A96es e Metas ･ Academia da Sa的e

Pa｢ece res

proposta置Favo｢avel

Da書a de envio pare an舗se

1 4I0312020

Quantidade anexada Ul(ima a書uai融c奮o

4　　　　　　　　　　　　1 4I0312020

Ul書l鵬a atu亀li乙a髄o Anexado pot

1 210312020

1 210312020

Data do pa｢ece｢

1 6I0312020

巨｣ISA CRIS丁iNA

SERRAO DA S肥VA

巨｣ISA CRIS丁INA

S巨RRAO DA Si｣VA

ObseⅣa軍o仙stifi⊂ativa

Cons鵬｢ando a Po舶｢ia 1707, de 23 de setemb｢o de 2016, que disp6e que ｢edef活e o Componente Cons血9約do

Polos da Academia da Sa舶e･ Conside｢a∩do負Po鳴｢ia 381, de 06 de鳴ve｢ei｢o de 2017, que disp6e sob｢e as

t｢ans屯｢台ncias言踊do a fundo, de ｢ecu｢sos financei｢°s de capit負i °u co｢｢ente, do Minist色｢io da Sa的e a巨§ta寄os,

Distrito Federal e Municlpios destinados a execu開o de obras de constru尊o, amp=aeさo e reforma.
-〉ノ' c｡nside｢ando a Resolu9呈o no loIci丁, de 8 de dezemb｢｡ de 2016, que disp6e c｡叩-emen{a｢mente sob｢e o

planejament°輔eg｢ado das despesas de capital e custeio pa｢a os investimentos em novos se面9os de sa的e n〇

台m航o do SUS;

Ress雪肌amos que, nos te｢m°s d° a乱6｡:

§ 10 - tap6s a aprovaeao da proposta, a habilita串o se da略atrav6s da publica髄o de Portaria Ministerial

especifica ,e respectivo empenhot,

§ 2° - A portaria de habilita辞o deve屯prever a devolue5o dos recursos transferidos e nao executados no objeto

ap｢ovad○ ○u nos te｢mos desta Po｢ta｢ia, bern c｡m○ ○s ｢end面entos緬ancei｢｡s, sem necessjdade de auto｢jza9約

p｢色via do巨stado, Dist｢ito Federal ou Mun蘭pio beneficiado.

§ 3° - A publica車o de portaria de habilita筒o estara condicionada a disponibilidade de recursos orgame鴫rios e ao

cronograma de execu鋳o das emendas parlamentares.

§ 4° - No caso de habilita辞o vinculada a recursos de programa?ao, a sua execu?ao orgamentaria podera ser

piu｢ianua上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

Considerando. que no cadastro da proposta de projeto no SISMOB as respostas ao questionario eletr6nico sabre a

atendimento dos requisitos estabelecidos na Polftica ou Programa estao adequadas nos termos da Portaria



言別室的寄B

381/2017, este Departamento, posiciona-se com parecer de m6rito FAVORAvEL, para a construgao do Polos da

Academia da Sa心de.

Pagamentos

Parcela心nica

S i書ua9尋o

Aguardando superagao da etapa de Agao preparatoria

晴
間
剛
凹
開



吉別電的〇日

Fotog｢afias

丁e｢｢eno

AN且XO 1

Data da冊ma atu訓za鉾o: 14I0312020
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Data da踊ma atu訓za9負o: 1410312020

Data da dltima atualizagao: 14/03/2020



ESTADO DO pAin

PREFEITURA MUMC重PAL DB OBIDOS

SECRETAR工A MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OR(〕AMENTO E FINANCAS.

MemorialDescritivo,Especificae6eseNormasT6cnicasGerais. Con筑｢uc釜odeAcademiadeSa的e-ebidos置PA ��

I ○　　○BJ岳¶VO

1 -　　Esta especifieagao tern como objetivo oumprir os requisitos necessaries a exeou辞o das

ob旧s c両is de ConstⅢc看o de uma Academia de Sa血de.

2 -　　Nenhuma alteragao tdenica de exeougao ou materiais especifieados pode庵o ser colocados

na obra sem o pfevie consentiniento formal do 6rgao tdenico da Prefeitura Municipal de

Obidos,

Ⅱ-　G岳N巨RA｣iDAD管S

1 -　　A planilha quantitativa apresentada serve de referencfal para a aprovagao da obra, sendo,

todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentagao dos servi印s descritos

em pfanilha pr6prfa, de modo a contemplar a exeougat) dos servi印s descritos no memorial

e/ou indieados na planta do projeto arquitet6nico. As diverg6ncias ou omissdes ser細

definidas pela fisca旧agao da Prefeitura Municipal de Obidos.

2一　　円cam向之endo pane integ輪nte das p｢esentes espec湘caきるes同queね記m ap悔adas:

a) 0 art鳴o dezesseis da Lei Federal N°. 5.194/66, que determina a colocaeao de Pfaca de

Ob愉, c○nめme a o巾enぬ9呑o do CR巨A.

b) As Nomas B輪silei輪s ap調vadas peぬABN丁.

c) Reguぬmentos, espec輔ca8るes e ｢ec○menda96es da R巨D巨C巨｣PA, COSANPA, e CORPO

D巨BOMB巨IROS葛

d) As No皿as Reguぬmen向do輪s de segu愉n9a e sa的e no t愉balho do M.丁,巨.

Por ocas賭o de execu鈎o das ob愉s e/ou serv'吟os, a Cbn加aぬくねdeye庵segu;r as

presc面g6es de norma NBR 7678 - Segu船場a仰exec�ｦ&��FR��'&�2�R�6Wv賑�2�FP

consmu鈎o e, em pa�0/ar, se ohe加arpeぬLej���cS�B�FR�#"�FR�FWｦVﾖ'&��FR��都rﾀ

que a鵬憎o cap触/o Vde u請/o /〃 da CL｢@OU de 23/12WJ.

Da mesma fbma, deve略o se｢ obseNadas as Nomas Reguしamenねdo愉s do Minjste｢ねdo

丁｢abalho事ap調vadas peぬPo巾a巾a n○○ 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU

de 06/07〃8〉, em especial a NR4, que trata do Serv時o Especia旧ado em Seguran9a e

Medieina do Trabalho (SESMT), e a NR5, que trata da Comissao lntema de Preveneao de

Acidentes (CIPA). Ter aten9昌o que as nomas acima explieitadas foram alteradas pelas

Po南面as no. 033 de 27 de outub調de 1987 (DOU de 31110187) e no. 034 de 20 de

dezemb記de 1989 (DOU de 29112189),

3 ~　#ed:eTnpc嵩:.S霊te.r器蒜nMau,嵩龍p#°d:iea課id°.b#:Sca計:SoP諒r6ue: o#epaan:嵩:e宝器



巴S了ADO DO PARA

PREFE重TURA MUNICIPAL DE OB重DOS

SECRETAREA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E剛NAN��2�

executada, antes de ap｢esenぬ｢em suas p｢opostas, pa略que ve｢ifiquem a situa9ao ｢eai dos

seNi8os que se｢負° ｢eaiizados, obseNando suas pa砧cula｢idades, assim come com ｢el貧写細

a e∩e画急e負basteciment○○

4 -　　A Contratada, sera respon§avel pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a

te鳩ei柑s, em c○mpanhia id∂nea.

5-　　P｢azo de execue葛o: 120 (cento e vin書e) dias co｢｢idos,

Ⅲ -　DISPostc6且S G岳R劇S

1 -　v重R書FlcAcÅo岳iN丁岳RPR各丁Ace各s:

Competem a fima empreiteira, fazer minucioso estudo de verificaeao e comparagao de

todos os desenhos dos projetos, especifiieag6es e demais elemento§ integ輪ntes da

dooumenta辞o胎onica fomecida peぬPrefeitura Municipal de Obidos, hem como,

providencfar os registros nos 6rgaos competentes.

嵩aeTa,諾it#:t:ns誓pc駕fao9as諸dd藍jTaesn,C霊ee.natrea a.Sre認諾鵜寵: , :e p器j:dto.a:
esclarecer,

結語箆藍#,c舘籍豊能:#ara蕊盤｡s?##os#
i鳩nさdさsewieos′合的鵬くねs血触らβes de ca伯c鳩庵的asタ的e鵬6esタがn肘亀des,

qua血肘edes e deぬmes neねco面的es.

Os va心憎s doo insumoo d鈍seNi曾00 a軸s, que n昌o oons略記m explic胎mente na Pねn肋a

de Ot/a胴d紺es, devefa ser considerado nas composig6es de custos dos referidae

SeNi90S"

Os servi印s de cafater permanente, tai§ coma, pronto socorro, administra車o da obra,

limpez負d負ob昭, equipament購e maquin緬os, deve｢昌o te｢ se附則st㈱ inse舶os na

c○mposjさるo do BDl.

Nesぬs e印ec脱治8βes deye　栴c鼻r pe麻植menぬc伯仲, que　めdos os cases de

ca胎cぬ肋間o　くね　ma鳩I宙応　ou equ匝menめs per de鳩仰inaくね　man冶,触冶

s而e加e�Hｻ薬�����Vﾖ��Wf�o�9�ｹHﾇ(�����ｧr��yw�66��ｦ�ｿ��

2｡　OcORR主NCIA巨CON丁RO｣且:

A emp帽睦子｢a周餓胎Qb鴫負da a ma両e｢ na °b昭um Lim D給血de Ob愉s, destinadQ as

anotacdes peぬContratada sobre o andamento da obra, bern como observag6es a §erem

feitas peia Fiscal廃車o.

Rua Depし庖do Raimundo Chav鎧, 3鎚- Ce而○ ○

CEP. 68.250-000 - dbidos - Pa伯

丁a｢cfsio R胸ei｢o Cさtlvo
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ESTADO DO PARA

pREFEITURA MunclpAL DE 6BIDos

SECR玉TAⅢA MUNICIPAL DE PLANEJAM玉NTO, OR(二AMENTO E FⅢANCAS.

A empresa responsavel, em decortencia de eventuais alterag6es feitas nos servigos de

acordo com a Fiscalizagao, deve略apresentar o��2�)[x�b�atrav6s de documentos que se

tomem necess釦os, tais come memo｢iais, plantas, c｢oquis, desenhos, deぬihes, etc､

3 -　　MA丁王RIAIS A且MPR且GAR:

4-

0 emprego de quak]uer material, com rna/or enfase pa槍o de acabamento, como

femgens de esqua伽as, p;加面as, pisos e equ;pamentos, eta., estafa sujeito a

fiscalizagao, que decidifa sobre a utilizagao do mesmo.

Todds os mate融;s deve胎o ser previamen書e aprovados pe/a用sca/jza鈎o, an艇s de

sua ap#ca鈎o.

A empreiteira sera obr鳴ada a mandar retirar quak]uer materfa=mpugnado pelo Engenheiro

Fiscal, den fro do prazo estipufado e devidamente registrado no L勅o de Dj綱o de Ob憎s,

se o mate南Iね｢ ap陀ado sem ap調va9ao da Fis∞舵a9ao.

F IScAしIZACÅ0 :

A Fiscalizagao se略exercida por engenheiro de引gnado peぬPrefeitura Municipal de

ebidos.

Cabe ao Fiscal, verificar o andanento das obras e efaborar relat6rbs e outros elementos

informativos.

3e器sn嵩n s:ve霊謹'sra語藷i請p詰r誹�F���2��5B覲�罎ﾆ��ｧW�>F�ｧF��V��由��ﾃ｢�C｢���ｨﾙI|�
mod靴遁辞○○

Co朋pe絶a用sca//zagao, junfo a e仰p鳩;te新a, em caso de肋ex;s絵nc/a ou omiss轡o de

prQjetos, fazer a indicag合o e proceder as defin;goes necess5Iねs pare a execug§o dds

sewi9os, como per exemp/o, /oca/s, padr5es, modefos, co鳩s, eta.

5-　COMUNICAcÅo E SOしIci丁ACÅ○:

Toda comuniea辞o e solieitagao deve略o ser registradas no軸ro D;���FR����2�P

quando necessa｢わ, at旧ves de Offci○ ○u Memo｢and○○

6 -　　PRON丁O SOCORRO:

A emp晦旺ei輪deve略mante｢博lo飴I da ob輪, urn seNi8o de Pronto So∞附pa輪

atendimento dos ope庵｢ねs que venham sof記｢ acidentes同Cantei調de Ob｢as,

7-　AD肌NIS丁RACÅo DAOBRA

A Contratada devefa manter na diregao da obra, urn preposto sou con conhecimentos

t6cnicos que pemita a execugao com perfeigao de todos os servieos, al6m dos demais

elementos necessarios a perfeita administragao da obra, coma mestre, almoxarife,

apon屯do｢, vゆa, etc.

Rua Depuぬdo Raimundo Chaves, 338 - Ce周｢o -

C巨P. 68.250-000 _ Obidos _ Paね

丁a｢dsio Ribei｢o Cativo
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ESTADO DO PARA

PREFE重T廿RA MUNICIPAL DE命B重DOS

SECRETAREA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FENANCAS.

A Contratada devefa comunicar com anteced6ncぬa Profeitu輪Municipal de dbidos, o

nome do responsave=denieo, com suas prerrogativas profis§ionais,

A P鳩胸tu旧聞un竃c匝1 de e関os凧冶no d輔o de exigi｢ a subs仙嘩o d〇匹南ss加al

indicado, no decomer da obra, case o mesmo demonstre insuficiente perlcぬnos trabalhos

〇両ndispos廟o em exe則屯｢ as o巾ens da円s飴陀a辞o,

A mao-de置加ra a ser empregada, nos casos necessarios, devefa ser especializada, onde

se｢台obrigat緬a a util庄a辞o dos Equipamentos de Prote辞o Individual (Epl), aprop南dos a

cada case, vi§ando a melhor seguran鱒do opefarie, juntamente com os crachas dos

t輪balhadores relacienados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancぬdas leis, deoretos, regulamentos, portarぬs

e nomas federais, estaduai§ e munieipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do

con什負to, jnclus短e po｢測as subc○nt旧館da8.

Du愉nte a execu鈎o doo seNi印s, a C〇両｢aぬda deve庵:

Providencfar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade T6cniea - ARTs

referentes ao objeto do contrato e especificag6es pertinentes, nos termos da

｣ei n○○ 6496-77.

Re§ponsab睦ar-se pete fiel cumprimento de todas a§ disposig6e§ e acordos

refativos a legisぬgao sc面al e trabalhistas em visor, pa輔eularmente no que se refere

ao pessoal alocado nos serv時os objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obriea86es fiscais

inc柑entes ou que vie記m a incidi｢ sob帽○ ○助eto do c飢t融o, a書色o ｢e∞bjmento

definitivo dos serv車os.

A Con師恩da deve庵m°nね｢ urn e的確南na °b略, com depend台ncias oon他種veis pa帽u却

da Fiscaliza辞o, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcienamento e

atendjmento dos servi印s de constru辞v.

A v向ilancia sera ininterrupta, por conta da Contrafada, ate o recebimento deflnitivo da obra.

8-　EQUIPAM宣N丁OS, AND創M巨S岳MAQUINÅR10S:

A Contratada sera re§ponsavel pete fomecimento de todos os equipamentos, andaimes e

maquinaries, assim como pequenas ferramentas necessarぬs ao born andamento e

execu車o dos serviaps, ate a sua conclusao.

Os agregados ser割o estocados em silos prev由mente preparado§ com piso em tabues de

請負dei旧め巾e置

RuさDepしぬdo Rai剛ndo Chaves, 338 - Cen同-

CEP, 68,250-000 - Obidos - Pa｢自

丁a｢dslo Rlbei｢o C昂亡ivo



ESTADO DO PARÅ

PREFEITURA MUNICIPAL DE 6BIDOS
SECR日TARIA MUMC賞PAL DE

lv -哩ORMAS DE EXECUQ4Q

PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FENAV��2�

1･　CApi丁U｣o｢ -SERVICOSGERAIS

s且GÅoう- iNS丁A｣Ac○各s pROvlseRIAs

1･1細管d湘ca鈎es p調vis6｢ias do cantei○○

As ed胴ca96es administ｢ativas e de apoio do cantei調deve｢ao se｢ compostas no m緬mo deこ

a) Ba｢｢ac6es adequados pa｢a gua｢da de mate｢iais e equipamentos;

1･2看Redes e instalac6es de seⅣico

Cabefa a contratada a responsabilidade pela obteneao das instalag6es provis6rias e todas as

redes necessarias para atender as edificag6es acima descritas, tais como: instalag6es de agua, luz,

fo唯a, telefone e esgoto.

s岳eÅ0 2 - s駅vlGOs p駅鵬AN且N丁重s

2･2 ･ Despesas ge輪is

Cabefa a Contratada as despesas com a manutengao do canteiro, com os pagamentos relativos

aos consumos de energia el6trica e de agua, bern coma com o fornecimento dos materiais de

escrit6rio para o seu consumo. Cabefa, ainda, a colocagao da placa da obra, conforme modelo a

se｢わ｢necido pelo Ministe｢io da巨duca9呑o

S且CÅ0 3書M各軸ORIAしD岳ScRI丁Ⅳ0

1｡ SeⅣicos p鳩1imina嶋s:

1.1 - Ba｢富ac呑o da Ob｢a

1.4.1 - 0 barracao se略construido em madeira de lei coberto com telha de fibrocimento e se胎

executado pela c○nt輪tada.

1.2- Placa da Ob｢a

丁a｢cisi° Ribei｢o Cativo



ESTADO DO PARA

PR巳FE重TURA MUNICIPAL DE OB重DOS

SECRBTAREA MUNICIPAL DE PLANEJAM互NTO, OR��ﾘﾍﾔ薀��XﾘD��舩�2�

1.1 ,1 - Deve庵a Cont｢atada巨xecuta｢ a ool○○a辞o da placa da ob略conめ皿e modeio ap胎se両ado

peio d喝急o軸anci負d°｢ do p｢ojet○○

1.3 - Locacao:

1.6.1 Devera ser providenciado o alinhamento e a loca壁o da obra a ser con§truida, obedecendo-

se os recuos projetado§.

1.6.2　A Ioca辞o devefa ser feita pelo proce§§o de tabuas corrida§, sendo definidos claramente os

eixos de ｢efさ｢台ncia.

1.6.3　Com ｢e船幅ncia as colas do pisQ acabado, deve脇o se｢ obseNadas as seguintes c○ndi9∂es:

a)　As cotas do piso acabado deve略o estar, no minimo, 0,23m acima do nivel do

plat6 c○｢｢espondente.

b)　A cola do piso acabado da ∞nst｢u辞o deve｢描飴｢ o,23m acima da ∞ta media

do meio簡o f柑n屯I do lote.

c)　Em terrenos em que nao haja defini車o de plat6s e em casos especiais, as cotas

do pis° acabad° se｢急o飯adas pela Fisc負=za9ao.

1,4 ○ Dem○○冒c凄o

A cont昭tada devefa fazer a demoli辞o do pi§o existente p訓a a instala辞o dos canteiros conforme

0p噂et○○

2. Movi鵬ento de丁e｢｢a:

2.1 〇日scava髄o鵬亀田ai de V尋書種s

2.1.1 A escava辞o devefa ser executada pela cont嶋tada, levando em consideraeao a

segu｢an8a dos fu門cio南面os, no que diz ｢espeito a　巨PI e esc○｢amento de vaias que

ap記senta脂m te｢｢eno de恰cii desmo｢onamento,

2.2, A書e｢調肋anual de Valas.

2.3,1 0 a書e門o deve庵se｢ executado pela c○nt｢atada com mate｢ia=sento de impu｢ezas e

m負te圃s o喝a剛cos oom mate｢iai a画Io-a｢e門ozo e apiioado em飴madas de 20 cm,

3. Infra Estrutura: Funda§6es:

A§　funda時es deverao ser executadas, obedecendo a Projeto fornecido pela

cont｢atada.

3.1 Fundag6es corrida:

3.1.1 Deve略o se｢ executadas em c○nc憎to cici6pjco(30% com ped輪de mac)=20 Mpa, c○nめ皿e

P｢qje請espec綱c○ね｢necjdo pela c○nt｢atada, s°b噌Iast｢o de conc｢eto de 3 cm de espessu｢急.

3.2 F間daさるes: Cintas:



ESTADO DO PARA

PR玉FEI丁URA MUMC量PAL DE OB賞DOS

SECRETA榊A M晴間量CIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E F賞NANCAS.

3.2.1 Deverao ser executadas em concreto armado com fck=25 Mpa, confome Projeto especmco

ね｢necido peia c○nt｢atada, sob｢e iast｢o de c○nc記to de 3 cm de espessu｢a.

OBS且RVACÅ0 :

Ap6s a execugao das fundag6es, devera ser providenciado o reaterro das valas e aterro

inte｢no, com mate｢ia=sento de sedimentos o｢ganic○s, devidamente c○mpac書ados, em ∞madas

sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita conso=dagao, quando utilizadas

血nda96es em estacas ou em sapatas c○面das.

OBS駅VAc6岳pARA FUNDAceたs:

01.丁odas as valas deve略o se｢ apiloadas.

02.As tubulae6es de esgoto que atravessam as vigas de baldrame, deverao ser colocadas

antes da c○nc博tagem.

4, S調pe鳩st｢utu略:

4｡1○ concrete

4.1.1 Cintas e Vergas - sobre vao de portas e janelas serao executadas vergas em concrete

a｢mado com fck = 1 5Mpa e dimens6es de 1Ox｢Ocm, c○nねme p｢qiet○○

4.1.2 Pila記s e Vigas:

Deve略o se｢ executados em c○nc｢eto a｢mado com fck=20 Mpa, c○nfome p調jeto espec緬c○

ね｢necido pela c○nt隠tada.

5, cobe競u｢a

5･1 ･ - A est｢utu｢a da c○be巾u愉deve｢a se｢ execu屯da com madei｢amento isentos de quaisque｢

impu｢ezas, devidamente imunizados, e teihado ce｢含mic○, ve｢ifica｢ antes de instala｢ as telhas se

nao exjstem pe9as dan師cadas.,

6, ･ PavimentaG尋o

6･1○ camada lmpe｢meabili乙ado｢a e Reguia｢izado略:

Sob｢e o急te｢調pe両itamente c○mpactado, depois de c○!ocado as ∞naliza96es que devem passa｢

sob o piso, se庵executado a camada impemeab掴zado｢a com espessu輪de 7cm, Apds a ∞mada

lmpe皿eabilizado｢a, se略executado a camada nivelado｢a com espessu旧de 3 cm.

Deve略o se｢ tomadas p｢ecaug6es no ｢ec○b｢imento das　∞nali之a96es sob o piso e no

esquadrejamento entre parede e contra-piso, que deverao fomar triedros perfeito.



ESTADO DO PARA

PREF藍ITURA MUN工CIPA工DE OB賞DOS

SECRETAREA MUNICIPAL DE PLANEJARENTO, ORGAMENTO E FINAV?AS ,

6.2. P日so e鵬conc｢eto desempenadoこ

Na area de viv6ncia, sabre a camada impemeabilizadora, se庵executado o piso em concreto

simp!es com acabamento desempenad○○

6.3章Piso em conc記to si請ples:

8.3.1 Nas area a ser aterrada e compactada devefa ssr executado o piso em concrete §imples,

com juntas de dilatagao.

6,4, Piso cer各軸ico

Nas急場a de viv合いcia deve｢急se｢ executad○ ○ piso ce｢台mico com placas tjpo e§maltada 45x45言ncl.

A｢gamassa e r句un屯men書○○

7 〃 ln銃ala鈎es H置d｢aullca§

Deve庵se｢ ins書alados doi§ pontos de急gua no local.

8 〃置ns書ala師es各寒et｢icas:

As instalae6es el6tric謡se庵o executadas pela Contratada de acordo com a NB - 3 da ABNT e com

a8 norma§ da Companhia Concessionaria de Energia E16trica, obedecendo ao Projeto,

Toda instalagao devera ser entregue testada, ficando a Contratada responsavel pelo pagamento

d負s taxas e demais despesa§ dec○｢｢entes de sua liga9ao a帽de函blica, deve調do se｢ ap帽sen向da

a Declara辞o da Concessionaria de que as entradas foram vistoriadas e estao em ordem.

As entrada§ de servi9os §e庵o §ubterraneas com medieao instalada em porte de concrete. Admite-

se ca§o a norma da Concessionaria o permitam, a instala辞o de dois medidores em cads poste de

ent｢ada.

A ｢ede航e｢na de dist｢ibui8昌o se胎em l輔a abe巾a, utiiizand○○se c○ndu船幅s de c○b｢e oom

isoiamento em PVC 70 g略us centfg｢ados 750V, bern esticados, p｢esos em ｢oldanas ou cleats de

PVC ou po｢celana, as descidas pa｢a os inte｢｢uptores e書omadas de co｢｢entes向いse〇着o at｢aves de

elet｢oduto8 de PVC embutうdos n負alvena正a.

Os inte｢｢upto｢es se｢尋o de teclas e as tomadas de co｢｢entes do tipo universal c○巾ugadas de

embuti｢, em輪ixas deね｢｢Q esmaltado aねgo, p調tegidos p°｢ espelhos de PVC, A =nha dos

espelhos adotad°s se胎a oome雨al, de boa qualidade.

A protegao do circuito de distribui§ao estafa no quadro de medi車o.

As飼ixas de embuti｢ dQs盲nte｢｢岬t°椎s se｢昌o de向｢調esmalt負dQ aねgo輔emo e exte｢namen書e,

chapa調o 18 nag medidas de 41'x 2''e 4~'x 4'-. As caixas deve｢各o鮎a｢ a 0,20m dos aljza｢es das

po鵬as,

9･馴れtり｢a

Rua D印u(ado Rai刑ndo Chaves- 338 - Cen同-

CEP. 68.250-000 - Obidos - Pars

丁a｢cf§Io R帖ei｢o Ca亡lvo



ESTADO DO PARA

pREFE賞T皿MUMc重pAL DE oBIDOs

SECRETARTA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS ･

9.1-丁in書a ac｢帥ca:

sera utilizado sobre superficies lixadas de paredes com aplicagao de 01 demao de selador acrilico

e duas demaos de tinta ac｢ilica.

As cores padrao sefao fornecidas pela Prefeitura Municipal de 6bidos.

14 - Diversos

巨quipamentos de g胞油ca e muscu~a9ゑ○: No espa印equipamento se｢ao instalados os seguintes

equipamentos: Barra para flexao de bra印s verticais; barra para flexao de bragos horizontais; barra

fixa pa｢a apoio a exe｢c了cios; Ba｢｢as tipo ma血hei｢○○ P｢anchas pa｢a exe｢cicios abdominais; e

巨spalda｢･

Banc○ em c○nc｢eto pa｢a ac○moda9負｡ e descanso dos usu釦os･

Devefa ser construida uma rampa de acesso para pedestres e deficientes conforme projeto.

Deve略ser construido mureta em alvenaria na parte frontal da construgao.

Nas panes indicadas em p｢qjeto, deve細るse｢ execu伽○ ○ plantio de g｢ama e plantas o｢namentais〃

Deve｢名se｢ instalado dois poste com iumin名｢ias tipo petalas･

Deve略se｢千nstaiada lixei｢as c○nめ皿e p｢oje章o.

15- Limpeza - A contratada devefa entregar a obra limpa e isenta de qualquer material externo ao

p｢qje章〇〇

〇bseⅣae呑o:

A ob｢a deve｢ゑesta｢ de ac○｢do com a NBR 9050, no que diz ｢espeito a ｢ampas- c○汀edo｢es･ p〇両s

e sa繭緬os事destinados a acessib閥ade de Pessoas Po直ado｢as de Defici台ncia,

As instalag6es el6tricas, hidfaulicas, esgoto e drenagem serao testados e verificados as condig5es

de funcionament○○

T即cfsi’o’ C伽I‘vo

: 15書642085･3

Rua Depu伽o Raimundo Chaves, 338 - Cent｢o -

C巨P, 68,250-000 - Obidos - Pa｢さ

丁a｢c子sio Ribei｢o Ca亡ivo

王NG. C重VI｣ - CR王A-PA: 1与164之08与輸∋
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Obidos, 22 de junho de 2020
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1.2 �4比��6t��4813 ���6�FV�*&�Vﾖ6����Ehｨ�6�F�讎�2����F��mま �#C��30000 �3sS���90320 

1.3 �8ｹ�D���10009 犯�6�v���6�WG'Vvf�6�G&V��Vv�&W&友�Vﾖ�FV�:��m2 �3��ﾃ���426 鉄32�159750 

丁otaldo議em �� �� 釘ﾃc�Bﾃ���

02 �� 册���(ｦT�)ｨ�ｸ�ｸｹ�)､YH5$�2� �� �� 

2.1 �6俛����93358 埜66�f����躔�ﾆFWf�ﾆ��6�f�Vﾖﾖ�FXﾝvFVﾆ�6�FVv�&��ﾂ�m3 �2ﾃc"�56,80 都����25702 profundidadeat61,50m 

2,2 �4比����脚2 埜�7VV���FW'&�6���7F�6��V2f譁6R�爪3 塔Bﾃ���54,59 田�#B�573195 

丁otaldo鵬e調 �� �� 迭纉モﾃ途�

03 �� 粕顋�$�ﾙ=ﾅ9)･%Y)･U$�� �� �� 

3.1 �� 塘��ｨ�ｨ�･$�+$R� �� �� 

3.1.1 �4比����95957 �6也F�ﾖV蹤�&W6VVﾔ6�7&WF��&ﾖ�F�f6ｳ#Vﾗ��ﾋ跏6ﾇV匁F��贍��m3 �2紊"�2.08279 �"緜�3C��890393 lan9amento.(BandrameeE締peapdeVivcncia) 

3,1,2 �4比��ﾂ�87503 ��76V蹤�-ﾆV竊�Xﾘvﾇh*ｹ�胃v�6�FVﾆ���&��f褒&�ﾖR�爪ま �3津sb�5289 田c���262863 

3.1.3 �4比��ﾂ�87879 �6����8�x���ﾇfV霪HﾘﾆF&�ﾆJ&�ﾖR�爪王 �3津sb�3,13 �3���15556 

3.1｡4 �4比�ﾘB�87528 仍�ﾙ�����ｨ�ｦ��ﾘ&�&�蜂8�R�mま �3津sb�35,21 鼎B����1.74994 

丁o章aldo議em �� �� ��8�C3づ�b�

04 �� �5U�U"ﾘｦU9)ｩ�ﾅY{俵$�� �� �� 

4.1 �� �4��5(ｨ�)ｦ�� �� �� 

4工1 �4比����95957 �6也F�ﾖV蹤�6棉�W&薮&Vﾔ6�7&WF��ﾖ�F�f�#Vﾗ��匁6ﾇV匁F��&ﾖ�R�m3 ������2.082,79 �"緜�2ﾃC��2.811.77 l患n開調ento 

4.1.2 �6比����95957 ��免�&W6FV6�7&���ﾖ�F�f6ｳ#Vﾗ���&�ﾆG&�ﾖVTW7�V��FR�d友V�6乏��m書 �"��b�2.082,79 �"緜�2ﾃC��5､623.53 

丁otaldo請em �� �� 投�C3Rﾃ3��

05 �� �4�(��))･U$�ｦXﾌｴ��$�� �� �� 

5.1 �4僣����92569 埜7G'WGW&�FVﾖ�FV�&��影⑦Vﾆ��F�6W&�ﾖ�6��m2 ���ﾃ���39,72 鼎津cR�2.979,00 

5.2 �4倅ﾕ���55960 免ﾗV譌ｦ�v��VW7G'(ﾈﾇ&�FVﾖVFV�&��爪ま 田�ﾃ���5.03 堵�#��377,25 

5.3 �4比��ﾂ�94192 �)ｦVﾆ��ﾖV竊�8�ｶﾗHｧｦ��66Yn��6��m2 田�ﾃ���29.26 �3b經��2､194.50 

5.4 �4比����94219 ��in ��Rﾃ���21,10 �#bﾃ3��395,63 

丁otaldo議em �� �� 迭纉Cbﾃ3��

Oe �� ���fﾄﾔT薀�WF�� �� �� 

6.1 �8ｨ腑���130110 �6�yf�F�&VwVﾃ畏'ｦ�H�ｺ&�Y��v6ﾒ�m2 �#c�ﾃ���29,44 �3bﾃ���9.568,00 

6.2 �6比����68333 ���6�ﾖ6�7&X���6��6�&�ﾖV蹤�VvVﾗ�V��F�S7���vFWf庸V�6����m2 鉄"ﾉob�49,37 田�縱��3し239,91 

6.3 �6比����68325 ���6�ﾖ8�ｶ�:&R�6儲�ﾆW68�ｹ-ﾆｧV蹤�FVF免�,ｨ*ﾙzf��rn裏 田津���47,64 鉄偵SR�4.108,95 

6.4 �2僣靼B�87251 ��76V竊�ﾖV蹤�U&WfW8ｻ贍V蹤�6W&�ﾖ�6�6����6�6ﾆ���6ﾖ�ﾇFVF��m2 鉄"ﾃS��37,21 鼎bﾃS��2.441,91 45x45,incl.Argamassaerejuntamento 

丁o章会ldo議em �� �� ��偵3Sづsb�

07 �� 又�9)､�+T�6X,g4�8ﾘﾈﾈ+T�4�2� �� �� 

7.1 �8�Д���180299 ������SョV���8�2Ⅲ&�V8�ｶ觜ｿ妨2��und �"ﾃ���346,02 鼎3"經2�865,05 

丁o章aido鵬e調 �� �� 塔cRﾃ�R�

8 �� 粕�5D�ﾄ�3dW4TﾄUE&ﾆ9¥b�#&��� �� �� 

8.1 �8ｹ�碑ﾌｵ$��C2017 ���G)78鱗奣6�6�ﾗ��7FR�und ��ﾃ���663,74 塔#津c��829,68 

8.2 �8ｹ�D���170081 ���F�6FVﾇW｢��#仭��6�僵RﾆVﾆWG&�WF�f�6VV也FX�'�F�"��und 澱����1帥,48 �#3�緜��1i383.60 

8.3 �4比��ﾂ�97586 ��und �2ﾃ���74,27 涛"ﾃィ�278151 

8.4 �6比����84402 ��V�G&�VF�7G&�'V倆GfFVVﾖ'WI*ﾆ6�)�薈�ﾖV蹤�Vﾖ6���VFV�薬ﾂ�uno ��ﾃ���72,34 涛�紊2�90.43 

pamat606disjuntorespedraoeuropeu(linhabranca),exclusive 

disiun(ores 

8.5 �4TD���170323 �6�uｦFW�gﾇ6�vY+&6よ�柳ﾆ���ャ�ﾖﾒ�und ��ﾃ���34,57 鼎2�#��43,21 

丁o章aldo脆em �� �� �"緜#X馗C2�

e �� ��秘)･U$�2� �� �� 

9.1 �� ��5(�&4�� �� �� 

9.1.1 �6比����88487 ��也GW&�ﾆ�FW��7&免�6���&�W⑦W&薮(�&�FW&薮&W2ﾆ6�ﾆ佻�ﾖV蹤��m2 鼎津c��10,04 ��"ﾃSR�622,48 

ap=ca嘗めde01demめde3eiado｢ac捕c○.e02demao3de鮎喰 

目c｢佃ca 

丁o書aldo陣em �� �� 田#"ﾃC��

帝



10 �� 妊鰭踊+4�2��� �� ��

10.1 �8�$��6v��42439 杷��fFﾖV�,ｦV紋'F�ﾘﾘy[柳FVW�V���ﾖV蹤�v冰ｧF�9IV�6�I?Vﾖﾆ��&ﾆ揚&��遊襭�3.00 田��ﾃC��8餌,26 �"騁�"縱��(間合nchap合飴色bdo請 匁Vﾂ�6�f�vY[v����

10.2 �4���1 ��ag如d���V��VﾖV蹤6Vvﾆ緘F�9=ﾖ�6�FVﾖ���&ﾄﾖR�F�2�6�f�&ﾖV�&�7F��u調d ������9朗,館 ��ﾃ�湯緜��1.1鱒.的 (P.rd�)�譁���ｦ��

10,3 �4���2 ��a鋒odeequipamenlosgin純caさacademiaa=毎e 遊襭�1,00 都�偵���898.98 �4唐纉��(E印elder)conformeprdeto 

10,4 �4���3 ��遊襭�1,00 都s2ﾃsb�純7.19 涛crﾃ���(B合冊a合A白面d舶ca8) 柳��粡�堤F��

10,5 �4�����4 ��合鋒ode鈍りipa請色ntoa(両軸ca合acade請i合a｢=we as)c○nfo｢調eproj〇億 遊襭�1,00 鼎��ﾃs��613.38 田�2�3��(pa｢deba｢｢色spa｢亀iさ 

10.6 �4���5 ��純aodeequipamant館gjn6ti飴容academlaarllwe nfomepro|eto 遊隸��1.00 涛天�32�i.244,16 ���(ｸ｢ﾃ���(bar隠s請a面hel｢oさ) 

10,7 兔ﾔTD���250532 ��跏6��6�"蹤�&ﾖVF�6��(ﾅ�6��ﾒ襭貶ｸﾂ��遊襭�3.00 �#コ紊R�3弼,別 ��ﾃ�s�紊B�

10.8 �6ﾄ�����94900 �&�ﾗ��V6�ﾆ6�F�FY4帽+94��網��2,75 田3Rﾃ���794.89 �"��コ纉B�

10,9 俘xｹ�D�ｲ�260651 蕃Z)���Vﾖ�揺*ｸ.��(,｢ﾈ�ｸ�ｶ(�ｸ�ｸﾘvHｵFW�ﾈﾈﾘvF�(ﾏﾆ8�ｷ2����蕀:��末��19,00 �#sR�#��344.01 澱經3j�#B�

10.10 ��蒿����98504 ��ﾆ�隰ｦ�g博ma§��plantas,inclu§ivetef輪preta 盲"�40,00 途縱r�9.71 俤sに4��

10.11 �8ｹ�D���170372 �� 遊襭�2,00 �"纉#津湯�3.662《49 途ﾃ3#B纉��B合島e 

10.12 嶋豢�砦��95957 ��盲��0言24 �"霍#"縱��3.503.49 塔C�ﾈｸ｢�

10,13 �9[t��6��42440 犯螺V�&�GW�ﾆ��6�9�iEｶﾆF�FWf�VﾓgG&�6�FV4��bﾆf8�&6�F�VﾗGV&��彪襭�2.00 都�r紊��88生35 ��ﾓscづs��

de叩ocarbon°.ce8toBen｡ha囲dea印ep緬u｢anop〇°c鋳8o 

elctro§t翻c°-p部8ocedemia8○arliwe. 

丁otaldo議em � �� ��27.631,72 

11 �� �+T册��鈷������ �� ��

11.1 �6比�ﾌｶ��99814 �8黔�Y����帽ｴﾄ��蒙ﾂ�脚0,脚 ���#��1.81 鼎�2縱R�

丁otaldoltem � �� ��4寄3.75 

丁O丁Aしe各軸山 � �� ��90.000タ00 
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鬱
ES丁ADO DO PARÅ

PREFEけURA MUN議PAしDE OBIDOS

SECRETARIA MUNIC旧AL DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS

O甘瞳AこcO軸s職ucAOロ各uMAACAロ各軸IAロ巨sAu〇日 

prop:PREF盲町URAMUN � 

L○○ai:TRAvessALAUROSODRE,S/N-CIDADENOVA-OBIDOS仲A 

Referされcia:lsEDOpls州 僊p!AB鼠Iし202011 

cO鵬posi○○とsuNi職刷As 

1¶おい ��DESCRAODossERVICOS 透Y$����､､QU鼻鵬㌔ 舒�ﾔ�fﾉ)ｪXﾎﾒ����ﾙ~6��PR.,uNm(R紡 ｡(職n蘭i 

001 ��BARRASPARAFLERAODEBRACOSHORIZCINTAL 彪襭� �� 

調毎odeob｢a �� �� 

SINApi �#S鉄r�MON丁ADORCOM巨NCARGOSCOMPしEM巨N丁AR巨S 魔�4.000 ���s��4312 

SINAPI �#S"�AUXILIARDESERRALHEIRC)COMENCARGOSCOMPLEMENTARES 魔�2.000 涛c"�1924 

SiNApl �#C��村UDAN丁巨DEOPERAQAOEMGERAしCOM剛CARGOS 魔�1,000 湯ﾃ#r�9,27 

SUBTOTAL �� ��7163 

materぬis �� �� 

SiNApi 都c澱�TUBOACOGALVC/COSTURADIN2440/NBR5580CLASSEMEDIADN 挽�12,800 鼎2ﾃcb�558,85 
2."どこ3.65MM-6.51KαM 

SiNAp看 ���涛r�巨しE了RODO相NS巨-7018(OK48.04;WI718)D=4MM(SOしDA 重し巨丁RICA) 噺r�2,000 �#�ﾃ�b�40,32 

SINApi ����s#��PINTURAFUNDOOXIDOFERRO尼ARCAOIDEMAOPIF巨RRO 盲"�4,000 ��bﾃ3b�65,44 
COMPしEMEN丁AR巨S 

SUB丁O丁A｣ �� ��664.61 

S各Rvicos �� �� 

SiNApl 都鉄�c�����Esc蝕eAOMANUA｣D巨vAしんAFRio,巨MMA丁ER因-DE2A 晩2�0.060 ��C2ﾃc��8青62 
CATEGORIA個OLEDOOUROCHADECOMPOSTAIATE1.50M 

SINAp看 涛�ピ"�CONCRETOFCK=15MPA,VIRADOEMBETONE旧人SEM 蛮ｵB�0,060 鼎S�ﾃCB�27,03 
LANCAMENTO.COMIMPERMEABILENTE 

SINAP教 ����sC��PIN丁URA∈SM仙丁∈ACE丁INADO,DUASDEMAOS,SOBRESUPどR戸IciE ME丁A｣icA 木-ﾂ�12,000 ��RﾃcR�187,80 

SUBTOTAL �� ��223.44 

獲臆臆臆 ��777778���丁O丁Aし �� ��959.68 

003 ��BARRAspARAFLEXA0DEBRAcosvERT記AL 彪襭� �� 

請負odeob鴫 �� �� 

S看NAp葛 �#S鉄r�MON丁ADORCOM巨NCARGOSCOMP｣EMEN丁ARES 魔�2.500 ���縱��26.95 
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且Q. 02各SPA｣DAR

且Q. 02 ESPAしDAR DUPしO

Eし各VACÅo

Escala ----一一--1:50

且SPA｣DAR PARA MODA｣IDAD亡AMPしiADA

十で00 ~~~~~~十

五千- 0 05

EQ. 02 ESPA｣DAR SIMPしES

VIS丁A SUPERioR

王scaia一一一一-〇一-1:50

つ｢--,00一〇十〆 �� 

丁 3. 

言Q. 02 ESPAしDAR SIMPしES

各しEVACÅo

各scaia -〇･･･一一〇1:50

ESPA｣DAR PARA MODAしIDAD亡BÅsicA E IN丁ERM亡DIÅRIA

OBsl.:A PIN丁URA各しE丁ROS丁Å丁icA NOS丁UBOS D〔戸鞘RO PROPORC10NA MAioR DURA肌IDADE.

OBS雪,:NAS AREAS MANUS軟V且IS RECOM帥DAMOS 0各NCAPAM各N丁O DO丁UBO COM MA丁E削A｣ DE PVC.

DさS各NHOS且且QUIPAM各N丁OS

OBS.: CONF王RIR M且DiDAS NOしOCAしDA OBRA
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