
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 
 

Rua Duque de Caxias, 1910, Centro, CEP:68.800-000, Breves/PA 

CNPJ: 04.317.145/0001-7 

 

PEDIDO DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BREVES, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO; 

PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA DE CUSTOS; MEMORIAL DESCRITIVO E 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 

 

 

UNIDADE REQUISITANTE:  

• Câmara Municipal de Breves 

 

 

Processo nº: D.L. 010/2020 

ENTREGA DA PROPOSTA: Até às 12 horas do dia 21 de agosto de 2020. 

Diretamente no setor de licitação: Rua Duque de Caxias nº 1910, Centro.   

CONDIÇÕES: O proponente deverá apresentar sua proposta e documentação de 

habilitação, até às 12 horas do dia 21 de agosto de 2020, em conformidade com os 

documentos e dados requeridos neste pedido de proposta, de acordo com Projeto Básico 

e seus anexos. 

 O Profissional técnico interessado deverá apresentar a documentação necessária em 

atendimento às exigências deste Pedido de Proposta, na forma indicada. 

 

1- PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: será de até 31 de dezembro de 2020, 

prorrogáveis na forma da lei.   

 

2- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. O(s) 

Profissional(is) técnico(s) participante(s) deverá(ão) propor um Preço Unitário de cada 

unidade, o qual será pago, conforme quantitativos expostos.  

O presente documento e seus Anexos serão parte integrante do Contrato, e 

encontra-se em conformidade com o previsto no inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e alterações subsequentes, assim como quaisquer outros dispositivos 

legais vigentes que possam afetar a operação de ambos. Visa o presente Pedido de 

Proposta selecionar empresas, para Contratação por dispensa de licitação, com 

fundamento no disposto no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, especializadas na 

elaboração de projeto de engenharia para reforma do prédio da Câmara Municipal de 
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Breves, com a elaboração de projeto básico; projeto executivo; planilha de custos; 

memorial descritivo e cronograma físico financeiro. 

 

3- DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

3.1. Deverá ser apresentada constando a expressão: “PROPOSTA DE PREÇO 

PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020” e os dados da empresa 

interessada;  

3.1.1. São requisitos da proposta sob pena de ser desconsiderada:  

a) estar escrita, em língua portuguesa, e não conter emendas, rasuras ou 

entrelinhas;  

b) ser assinada por pessoa que detenha poderes para isso, cujo nome 

deverá constar claramente abaixo da assinatura, em carimbo ou 

datilografado, e ser rubricada nas folhas anteriores, quando houver;  

c) apresentar preço(s) unitário(s) e total e valor unitário de cada item, 

expressos em moeda nacional, marca dos itens apresentados, e unidade 

de medida, referente ao objeto da contratação, incluídas todas as 

despesas com tributos incidentes e transporte;  

d) conter prazo de validade no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da sua apresentação e recebimento;  

e) conter a especificação do objeto da contratação, de acordo com as 

características exigidas e descritas neste e Anexo(s) (TABELA I - 

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BREVES), o timbre do Profissional que oferecer a 

proposta, não sendo aceito propostas opcionais;  

f) O valor cotado não poderá ser superior e/ou excessivamente inferior 

ao estimado para o lote ou item.  

g) O critério de escolha do fornecedor será o MENOR PREÇO, por 

item, desde que preencha os requisitos de habilitação. 

 

4-        DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

O Profissional proponente deverá apresentar junto com a proposta, os documentos 

de habilitação abaixo indicado, válidos, onde não serão aceitos protocolos em 

substituição, documentos rasurados ou ilegíveis. Caso o órgão emissor não declare a 

validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data 

de emissão. 

Deverão ser apresentadas as seguintes declarações: 

• Cópia autenticada da cédula de identidade (RG) e da inscrição no cadastro de 

pessoa física (CPF); 

• Comprovante de residência; 

• Documento que comprove a qualificação técnica (Carteira Profissional, 

atestado ou certidão de registro e quitação pessoa física no Conselho do 

Profissional). 
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5-         DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas na minuta de contrato; 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 1º do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993. 

Responsabilizar-se, independente dos motivos de falta de seus empregados, pela 

execução de todos os serviços especificados; 

Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como 

dos respectivos encargos social, que são de sua inteira responsabilidade; 

Responder por qualquer acidente de que possam ser autores ou vítimas seus 

empregados, bem como terceiros; 

Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados aos 

bens da secretaria municipal de obras durante entrega do produto e também como o objeto 

a ser adquirido através de abastecimento nos postos da contratada. 

Reparar, as suas expensas, os serviços rejeitados pela administração, por terem 

sido executados em desacordo com as especificações normas aplicáveis ou com as boas 

técnicas; 

Comunicar a prefeitura municipal através do gestor da pasta, a ocorrência de 

qualquer fato ou condições que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no 

todo ou em parte, de acordo com os prazos estabelecidos, indicando as medidas para 

corrigir a situação. 

 

 

Breves/PA, 12 de agosto de 2020. 

 

                                      

________________________________________ 

MARCO ANTÔNIO PENA BORGES  

PRESIDENTE  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE 

 


		2020-08-12T09:21:56-0300
	MARCO ANTONIO PENA BORGES:19930399291




