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EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021-PMP 

 

PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ– PA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 

SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação do 

Município de PACAJÁ, instituída pelo Decreto nº. 190/2021, de 02 de dezembro de 2021, com 

observância da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006, da Lei Complementar nº 147/2014, de 07.08.2014, respectivas alterações e demais 

normas pertinentes, e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e seus anexos, TORNA 

PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação Pública na Modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, pelo sistema de Registro de Preços, tipo MENOR GLOBAL POR 

LOTE, na forma de execução INDIRETA, por meio de empreitada, visando o Registro de Preços para 

futura eventual contratação de empresa(s) para prestação de serviços de execução de recapeamento, 

pavimentação, tapa buraco, serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em 

piso de concreto em diversas vias do município de PACAJÁ, Estado do Pará, conforme 

especificações apresentadas junto ao anexo I Projeto Básico/Termo de Referência.  

 

Os procedimentos e o julgamento desta Concorrência Pública SRP será conduzida pelo Presidente e 

Membros da Comissão Permanente de Licitação, que conduzirão os trabalhos em sessão pública, no 

local, na data e no horário abaixo indicados:  

 

Data, Horário e Local para abertura da Sessão de Licitação, Credenciamento dos licitantes, 

Recebimento dos Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta Comercial e 

realização do Certame:  

 

Local: Sala de Reunião com sede na Avenida João Miranda dos Santos,nº 67 – Novo Horizonte – 

Pacajá - PA.  

 

Data de realização do certame: 14 de fevereiro de 2022.  

 

Horário: às 08:00 (oito) horas (horário local).  

 

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Pacajá ou ocorrendo qualquer fato superveniente 

que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja 

comunicação do Presidente da CPL em contrário.  

 

O Edital e respectivos anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e estudo, 

durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos envelopes, nos dias úteis e no 

horário das 8:00h. às 12:00hs., de segunda a sexta-feira, na Comissão de Licitações e Pregões, no 

endereço abaixo citado, e no site www.pacaja.pa.gov.br, e-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com.  

Os pedidos de esclarecimento podem ser realizados pelo e-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1 A presente licitação tem como objeto Registro de Preços para futura eventual contratação de 

empresa(s) para prestação de serviços de execução de recapeamento, pavimentação, serviços de tapa 

buraco, serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto em 
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diversas vias do município de PACAJÁ, Estado do Pará, de acordo com as especificações e 

informações técnicas constantes dos Anexos integrantes deste Edital, bem como outras informações 

contidas ainda em conformidade com os projetos anexos ao Projeto Básico.  

 

1.2 O objeto deverá ser executado nos locais indicados, cabendo à empresa contratada, o fornecimento 

de equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra necessária à execução do objeto, e, em 

conformidade com o respectivo projeto básico, planilha quantitativa/orçamentária em anexos.  

 

2. DO VALOR ESTIMADO: 

2.1 O valor estimado do Lote 01 (serviços de execução de recapeamento e pavimentação em diversas 

vias do município de PACAJÁ) é R$ 2.951.631,66 (dois milhões novecentos e cinquenta e um mil 

seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis reais), baseado nas planilhas de custos juntadas aos 

projetos que compõem os anexos deste edital. 

 

2.2.  O valor estimado do Lote 02 (serviços de tapa buraco em diversas vias do município de 

PACAJÁ) é R$ 2.524.307,48 (dois milhões quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e sete reais e 

quarenta e oito centavos) baseado nas planilhas de custos juntadas aos projetos que compõem os 

anexos deste edital. 

 

2.3 O valor estimado do Lote 03 (serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas 

em piso de concreto em diversas vias do município de PACAJÁ) é R$ 2.043.231,24 (dois milhões 

quarenta e três mil duzentos e trinta e um reais e vinte quatro centavos), baseado nas planilhas de 

custos juntadas aos projetos que compõem os anexos deste edital. 

 

2.4 Cada concorrente deverá apresentar, individualmente, todos os custos diretos e indiretos, inclusive 

os resultados da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das 

legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a qualquer sujeita.  

 

2.5 Os cálculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos serviços 

a serem executados tiveram como cotação e base a tabela do SEDOP e SINAP, conforme planilha de 

custos apresentada pela Secretaria Municipal de obras, serviços urbanos e habitação. 

 

2.6 As Planilhas Orçamentárias anexas visa possibilitar a avaliação do custo global das obras para o 

efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão 

adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os 

fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatório.  

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

3.1 O presente certame será regido de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro 2013, dentre outras legislações pertinentes.  

 

3.2 Os serviços serão prestados na Forma de Execução Indireta em regime de Empreitada por menor 

preço global por lote pelo sistema de registro de preços, sem prejuízo do disposto no § 1º, do artigo 

65, da Lei n.º 8.666/93.  

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública municipal, estadual ou distrital que não tenha participado do 
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certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 

1993 e no Decreto Federal 3.931, de 19 de setembro 2001. 

 

4.1.1 A adesão a ata de registro de preços deve ser justificada pelo órgão não participante mediante 

detalhamento das necessidades que pretende suprir por meio do contrato e demonstração da sua 

compatibilidade com o objeto discriminado na ata, não servindo a esse propósito a mera reprodução, 

parcial ou integral, do plano de trabalho do órgão gerenciador. 

 

4.1.2 A comprovação da vantagem da adesão deve estar evidenciada pelo confronto entre os preços 

unitários dos materiais constantes da ata de registro de preços e referenciais válidos de mercado. 

 

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

 

4.3 As aquisições ou contratações adicionais de órgãos não participantes não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos estabelecidos no Anexo I deste 

edital e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 

 

4.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não participantes não 

poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item estabelecido no Anexo I deste 

edital e registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

 

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata, compete os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 

o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 

em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

 

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo 

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

 

5. DO EDITAL E DOS ANEXOS: 

5.1 O presente Edital e seus Anexos serão disponibilizados no site oficial do município através do 

endereço eletrônico www.pacaja.pa.gov.br. No entanto, devido a plataforma eletrônica não ter 

compatibilidade para disponibilização na íntegra, os Sub Anexos, os Projetos e/ou outros Documentos 

Técnicos referentes ao serviço serão disponibilizados para cópia em CD-ROM ou Pendrive 
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(fornecidos pelo interessado) por meio de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, de 

segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Sala da Comissão Permanente de Licitações 

com sede na Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte - PACAJÁ- PA.  

 

5.2 Todos os documentos técnicos também se encontram devidamente juntados aos autos do 

Processo, disponíveis para o exame dos interessados em participar da licitação. 

 

5.3 São partes integrantes deste Instrumento Convocatório:  

 

5.3.1 Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:  

 

Anexo I – Termo de Referência; 

 

LOTE 01 – (serviços de execução de recapeamento e pavimentação)  

• Planilha de Preços e Cronograma Físico Financeiro;  

 

LOTE 02– (serviços de tapa buraco)  

• Planilha de Preços e Cronograma Físico Financeiro;  

 

LOTE 03 – (serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto)  

• Planilha de Preços e Cronograma 

 

 

Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento para participação do certame;  

 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de fatos impeditivos à habilitação e de  

concordância com os termos do edital;  

 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal;  

 

Anexo V - Modelo de Declaração enquadramento ME ou EPP;  

 

Anexo VI - Modelo de Declaração de Visita Técnica ao local dos serviços; 

 

Anexo VII - Declaração de Responsabilidade  

 

Anexo VIII - Modelo da Proposta de Preços.  

 

Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

Anexo X - Minuta de Contrato;  

 

Anexo XI - Protocolo de Recebimento de Edital.  

 

6. DA PARTICIPAÇÃO DAS LICITANTES: 

6.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

regularmente instaladas no País, que satisfaçam às exigências, dentre outras, concernentes à 
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habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-

financeira, em conformidade com o prescrito no presente Edital. 

 

6.2. Não será admitida a participação na presente licitação:  

a) De consórcios ou grupos de firmas;  

b) De pessoa jurídica concordatária, em processo de recuperação judicial ou falimentar;  

c) De pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio tenham vínculo laboral com o Município;  

d) De empresa declarada inidônea, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou 

municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

e) De empresa suspensa do direito de licitar e contratar com Administração Pública nos termos da lei 

vigente;  

f) Empresas estrangeiras sem representação legal no país.  

 

6.2.1. A observação das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

 

6.3. A participação na licitação, entendida a mesma como entrega dos envelopes, sem a objeção 

manifestada na forma e prazo legais, implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando as licitantes à observância dos 

regulamentos administrativos e às regras gerais ou especiais pertinentes e aplicáveis. 

 

6.4. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, modelo dos 

documentos, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas neste 

Edital e seus Anexos.  

 

6.5. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação dos 

documentos e propostas serão consideradas de responsabilidade exclusiva da licitante.  

 

6.6. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus Envelopes contendo os Documentos 

de Habilitação e Proposta via Correios ou outro meio de transporte desde que sejam recebidos em 

tempo hábil da realização do Certame, na forma prevista neste Edital.  

 

6.7. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes de Documentação de Habilitação 

e Propostas de Preços endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do local 

de realização deste certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não cheguem 

tempestivamente para serem reconhecidos.  

 

7. DO CREDENCIAMENTO E DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

7.1 No local, data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitação, em sessão 

pública, receberá os documentos necessários para realização do credenciamento do representante 

legal (fora dos envelopes) e os envelopes fechados e lacrados de cada licitante, os quais serão 

rubricados juntamente com os representantes credenciados das licitantes, contendo respectivamente 

os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial.  

 

7.2 Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração ou documento equivalente, 

devendo ser observado o item a seguir.  
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7.2.1 A legitimidade da representação que se refere o item 7.2 será demonstrada por um dos seguintes 

documentos, em original ou por cópia autenticada pela CPL Comissão Permanente de Licitação, no 

seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de documento de identificação 

com foto de fé pública do representante:  

a) Instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal da licitante, com firma 

reconhecida em cartório e ou Carta de Credenciamento (Anexo II); ou  

b) Documento de constituição da sociedade com todas as alterações ou consolidação, quando se tratar 

de representante legal, que comprove essa qualidade;  

c) Certidão Específica dos arquivamentos da Junta Comercial do Estado emitida com até 30 (trinta) 

dias de antecedência da data de abertura do certame. 

 

7.2.2 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser apresentada 

cópia autenticada pela CPL Comissão Permanente de Licitação do respectivo estatuto ou contrato 

social com todas as alterações estatutária ou contratual ou contrato consolidado, no qual sejam 

expressos os poderes para o outorgante dar poderes ao outorgado para exercer os direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura.  

 

7.3 A carta de credenciamento do representante da licitante deverá ser elaborada observando se o 

modelo do Anexo II deste Edital, e deverá ser apresentado em original juntamente com um documento 

de identificação com foto à Comissão de Licitação em separado dos Envelopes.  

 

7.4 Caso o representante da empresa licitante não apresente os documentos de credenciamento de 

acordo com as condições previstas neste Edital, seus envelopes serão recebidos pela Comissão de 

Licitação, entretanto, não será reconhecida qualquer impugnação, recurso ou observação em ata, por 

parte do portador dos envelopes, durante a reunião ou curso do Processo Licitatório, visto que ficará 

impedido de se manifestar em nome da respectiva interessada em virtude de não estar credenciado.  

 

7.5 Não será admitido que a mesma pessoa represente mais de uma licitante.  

 

7.6 O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.  

 

7.7 O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, desde que tal 

substituição seja devidamente justificada mediante comunicação escrita da licitante, em tempo hábil, 

apresentando novo representante, nos mesmos termos e exigências já evidenciados neste item, 

devendo tal substituição ser aceita pela Comissão Permanente de Licitação.  

 

8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS ME/EPP  

8.1 - Para se utilizar dos benefícios previstos na LC N° 123/2006, a licitante enquadrada como 

ME/EPP deverá apresentar uma Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, conforme Anexo V que consta dos ANEXOS deste Edital. A não entrega desta 

declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como a apresentação de Declaração falsa, ocasionará ao 

declarante as penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93.  

 

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS: 

9.1 No dia, hora e local designado neste Instrumento Convocatório a Comissão Permanente de 

Licitação receberá, em envelopes distintos, rubricados no fecho, hermeticamente fechados e 
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indevassáveis, os documentos exigidos para habilitação e a proposta de preços conforme exige este 

Edital e Anexos.  

 

9.2 Os envelopes deverão indicar o número desta Concorrência Pública e conter, respectivamente, as 

indicações ENVELOPE “I” “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e ENVELOPE “II” 

"PROPOSTA DE PREÇO”, conforme o caso, contendo na parte externa os seguintes dizeres:  

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACAJÁ 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

ENVELOPE “I” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

E-MAIL:                         TELEFONE: 

CNPJ:..................................................... 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACAJÁ 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

ENVELOPE “II” PROPOSTA DE PREÇO  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

E-MAIL:                         TELEFONE: 

CNPJ:..................................................... 

 

10. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

10.1 Para a habilitação, os interessados deverão apresentar, além da FOLHA ÍNDICE, uma via de 

cada um dos documentos relacionados nos itens seguintes, devendo estar contidos no envelope I 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), na ordem sequencial em que é exigida neste Edital, 

numerados, folha por folha, em ordem crescente, apresentados em original ou cópia (mediante 

qualquer processo).  

 

10.1.1 A falta de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas firmará a presunção de 

que documentos faltantes não foram apresentados.  

 

10.2 Os documentos elencados neste capítulo que forem apresentados em cópia deverão estar, 

preferencialmente, autenticados em cartório ou mediante publicação em imprensa oficial, podendo 

ser apresentados, conforme o caso, acompanhados das respectivas vias originais para fins de 

autenticação por servidor municipal competente no máximo até o dia anterior ao determinado para 

abertura da sessão.  

 

10.2.1 Somente serão aceitas cópias de documentos, mesmo autenticadas, que estejam legíveis. Não 

sendo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas e assinaturas.  

 

10.2.2 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, quanto 

aos documentos mencionados neste Capítulo.  

 

10.2.3 As Certidões/Documentos impressas via internet serão considerados originais e poderão ter 

sua autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços/páginas 

eletrônicas dos órgãos emissores.  
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10.2.4 Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a CPL poderá efetuar 

pesquisa por meio de consulta ao respectivo site oficial.  

 

10.2.5 A verificação será certificada pela CPL e serão anexados aos autos os documentos passíveis 

de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada, conforme o caso.  

 

10.2.6 Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o 

disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda que 

emitido posteriormente ao primeiro.  

 

10.2.7 A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante poderá ser inabilitada.  

 

10.2.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a exata compreensão e comprovação de sua habilitação.  

 

10.2.9 A CPL poderá sanar eventuais falhas ou omissões formais que não alterem a substância dos 

documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado 

na ata da sessão acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 

habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico hábil de informações, sendo juntado à ata da 

sessão, se necessário e conforme o caso.  

 

10.3 A habilitação jurídica será exteriorizada pelos seguintes documentos:  

 

10.3.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, o presidente da 

CPL poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

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

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

10.3.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

10.3.3. Constatada a existência de sanção, o Presidente da CPL reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

10.3.4 Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência do fato impeditivo à habilitação, 

podendo ser observado o modelo do Anexo V;  

 

10.3.5 Cópia de Documento de Identidade com foto e do CPF dos proprietários e/ou sócios e/ou 

responsáveis legais da empresa;  
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10.3.6 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social acompanhado de todas alterações ou consolidação, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores registro comercial, no caso de 

empresa individual; (Cópia autenticada)   

 

10.3.7 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; (Cópia autenticada)   

 

10.3.8 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.  

 

10.3.9 Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ;  

 

10.3.10 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 

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

contratual;  

 

10.4 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

A habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista será exteriorizada pelos seguintes 

documentos:  

 

10.4.1 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, ou outra equivalente na forma da lei;  

 

10.4.2 Certidão Negativa de Débito Estadual;  

 

10.4.3 Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente 

na forma da Lei com prazo de validade em vigor;  

 

10.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pelo 

Departamento de Tributos do Município licitante (PACAJÁ-PA), constando de forma expressa 

inexistência de débito oriundo de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN; 

10.4.5 Certificado de regularidade do FGTS – CRF;  

 

10.4.6 Certidão Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 

12.440 de 2011) www.tst.gov.br, em conjunto com a certidão de ações trabalhista de jurisdição 

do Estado e acompanhado da CENIT (Certidão Negativa de Infração Trabalhista); 
 

10.5 Considerando o disposto no Art. 195, § 3º da Constituição Federal e no Art. 2º da Lei nº 9.012, 

de 30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por parte da 

Administração, a atualizar a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e o Certificado de Regularidade do FGTS 

http://www.tst.gov.br/
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ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em 

plena validade no ato da adjudicação e quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões 

apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame 

licitatório.  

 

10.6 CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa 

nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no 

DOU de 22/05/2007); 

 

10.6.1 Declaração de Enquadramento, conforme modelo constante do Anexo V. 

 

10.6.2 O não atendimento do disposto nos subitens 10.6. e 10.6.1 implicará renuncia ao direito de 

fruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, nesta licitação.  

 

10.6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da 

Lei Complementar no 123/2006).  

 

10.6.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, exceto nos casos de urgência na 

contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, 

§1 º da Lei Complementar n.º 123/2006 e art. 4, §§ 1º e 3º do Decreto n.º 6.204, de 5.9.2007).  

 

10.6.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21.06.1993, 

sendo facultado ao Município de PACAJÁ convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar 

n.º 123/2006 e art. 4º, § 4º do Decreto n. 6.204, de 5.9.2007).  

 

10.6.6 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste Edital. 10.7 Da 

Qualificação Técnica A habilitação quanto a qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos 

seguintes documentos:  

 

10.7. Da Habilitação Técnica: 

 

10.7.1. Certidão de registro da licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado 

(s) e certidão(ões) de acervo técnico (CAT) utilizados para esta licitação, emitida pelo CREA ou 

CAU, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de licitantes domiciliados 

em outros Estados, estas deverão apresentar a certidão emitida pelo CREA ou CAU da sede da 

empresa, sendo que a comprovação do Visto junto ao órgão de fiscalização do local onde os serviços 

serão executados somente será exigida quando da assinatura do Contrato (averbação).  
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10.7.2 - Comprovação de capacidade técnica-profissional do (s) Responsável (is) Técnico (s) da 

licitante, deverá ser comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado 

no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico-CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que o 

responsável técnico da licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, 

devendo conter informações relativas às características técnicas e complexidades tecnológicas 

similares ou superiores ao objeto licitado, nome do(s) profissional(is), responsável(is) pela execução 

dos serviços, local e período de execução, ou seja, informações suficientes e claras para a devida 

comprovação pelos membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

 

a) A qualificação técnica profissional, exigidos anteriormente, deverá ser comprovada, na data 

prevista para a entrega das propostas, através de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente 

registrado no CREA com execução de 50% (cinqüenta por cento) dos serviços que envolvam os 

seguintes itens relevantes: 

 
LOTE 01 – RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 
 

 
 
LOTE 02 – SERVIÇOS TAPA BURACO 
 

 3 

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 

 3.1  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²    8.513,52 

 3.2  102303 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       425,68 

 3.3  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35 

 3.4  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35 

 3.5 101767 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE 

COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m²    8.513,52 

 3.6 96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  23.188,33 

 3.7 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

ton    1.623,16 

 3.8 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m²       200,00 

 3.9  100986 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³       847,15 

SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO
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LOTE 03 – SERVIÇOS CALÇADA E SARJETA 
 

Item Serviços Unid qtde 
2.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM 

ALTURA. AF_06/2016 

m   7.200,00  

2.4 CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES e=6cm, COM JUNTA SECA m²   9.000,00  

 
 
b) Deverá a comprovação demonstrar que a execução dos serviços é compatível com o objeto licitado.  

c) A licitante deverá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certidão(ões) de 

acervo técnico - CAT e do atestado(s) através da apresentação de cópia autenticada ou cópia simples, 

desde que acompanhada do original para fim de verificação da autenticidade das mesma, estando 

ainda acompanhada da anuência do profissional, de 01 (um) dos seguintes documentos:   

c.1) Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante;  

c.2) Do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como sócio (s);  

c.3) Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável técnico, em que se crie 

vínculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente; ou  

 3 

 3.1 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  10.096,30 

 3.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       504,82 

 3.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63 

 3.4 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63 

 3.5 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       504,82 

 3.6 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       504,82 

 3.7 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  22.716,68 

 3.8 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³    1.135,83 

 3.9 
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³    2.271,67 

SERVIÇOS DE TAPA BURACO
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c.4) Caso o profissional ainda não tenha vínculo com a licitante, esta deverá apresentar uma 

Declaração de contratação futura do (s) profissional (is) detentor (es) do atestado (s) e da certidão 

(ões) apresentado (s), juntamente com a cópia autenticada da carteira profissional ou cópia simples, 

desde que acompanhada do original para fim de verificação da autenticidade das mesma, estando 

ainda acompanhada da anuência do profissional.  

d) Os atestados e/ou certidões referentes a projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle 

tecnológico ou assessoria técnica de obras, não serão consideradas válidas para atendimento à 

qualificação técnica.  

OBS: O(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, preferencialmente, somente o(s) atestado(s) ou 

certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, grifando com marca texto 

os itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise por parte dos 

membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  

e) Declaração do(s) profissional(is) detentor(es) da certidão(es) de acervo técnico (CAT) e do (s) 

atestado (s) que aceita (m) participar da presente licitação, na qualidade de responsável (is) técnico 

(s). 

 

10.7.3 - Documentação Relativa à Qualificação Operacional  

10.7.3.1 - Será (ão) exigido(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, que 

comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal, ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os 

serviços compatíveis com o objeto da licitação, comprovando a execução de quantitativos mínimos 

em obras ou serviços com características semelhantes, essa exigência guarda proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executados. 

 a) Os quantitativos exigidos na tabela abaixo servem para comprovar a capacidade técnico 

operacional dos detentores dos Atestados de Capacidade Técnica, limitado, simultaneamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, executados em experiência anterior, 

compatíveis com o objeto. E ainda, limitam-se em até 50% do quantitativo total dos itens 

selecionados, conforme raciocínio do Tribunal de Contas da União divulgado no Acordão n° 

3.070/2013. 

 

LOTE 01 – RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 
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LOTE 02 – SERVIÇOS TAPA BURACO 

 3 

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 

 3.1  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²    8.513,52 

 3.2  102303 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       425,68 

 3.3  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35 

 3.4  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35 

 3.5 101767 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE 

COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m²    8.513,52 

 3.6 96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  23.188,33 

 3.7 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

ton    1.623,16 

 3.8 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m²       200,00 

 3.9  100986 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³       847,15 

SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO
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LOTE 03 – SERVIÇOS CALÇADA E SARJETA 
 

Item Serviços Unid qtde 
2.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM 

ALTURA. AF_06/2016 

m   7.200,00  

2.4 CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES e=6cm, COM JUNTA SECA m²   9.000,00  

 
 
10.7.3.2 -Será admitido um atestado para comprovação de cada item, conforme consta no Termo de 

Referência, os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira: 

a) um atestado para cada item exigido ou 

b) atestado que contenham um ou mais itens exigidos, desde que o quantitativo atenda para cada 

serviço atenda a totalidade solicitada para aquele item de maior relevância.  

 
10.7.4 A proponente deverá apresentar Declaração de Responsabilidades de que manterá o 

profissional indicado como responsável técnico, com a devida anuência do mesmo, na direção e 

 3 

 3.1 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  10.096,30 

 3.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       504,82 

 3.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63 

 3.4 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63 

 3.5 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       504,82 

 3.6 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       504,82 

 3.7 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  22.716,68 

 3.8 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³    1.135,83 

 3.9 
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³    2.271,67 

SERVIÇOS DE TAPA BURACO
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execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, 

do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93. (Observar modelo Anexo VII).  

 

10.7.5 O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional de que trata este item deverão participar da obra/serviço objeto da licitação, 

admitindo-se a substituição por profissional (ais) de experiência equivalente ou superior, somente em 

caso de força maior e mediante prévia concordância pela administração, nos termos do § 10º art. 30 

da lei nº 8.666/93.  

 

10.7.6 Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Pontêcialmente 

Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução 

Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade de obras 

civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadores de recursos ambientais, conforme 

I da mencionada Instrução. 

 

10.7.7 Relação das instalações da usina de asfalto a quente, com Licença de Operação (LO) emitida 

pelo órgão ambiental competente da sede da licitante, para fins de funcionamento e exercício das 

atividades requeridas, devidamente atualizadas, conforme justificativa técnica constante do ANEXO 

I – Termo de Referência.  

 

10.7.7.1 No caso em que a instalação da usina de asfalto não for de propriedade do licitante, deverá 

ser apresentada declaração de disponibilidade do proprietário para atendimento do presente Edital, 

cumpridas as determinações do item 10.7.7. 

 

10.7.8 As empresas interessadas em participar deste certame deverão vistoriar o local onde serão 

executados os serviços, com fins de conhecimento prévio da localização e características da área, 

inteirando-se das condições técnicas e da complexidade que envolve a execução do objeto, obtendo 

assim, o Atestado de Visita que será expedido pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos 

e Habitação, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu desconhecimento quanto às 

condições locais da instalação.  

 

10.7.8.1. Justifica-se que a realização da visita do local onde serão realizados os serviços, visa 

oportunizar à licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condições e características 

técnicas e locais, complementando com as informações constantes no Processo Administrativo 

através dos documentos técnicos específicos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de 

tudo que possa influir acerca de sua participação no certame, elaboração de sua proposta e, se 

vencedora, na execução do objeto, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de seu 

desconhecimento quanto às condições locais.  

 

10.7.8.2. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos dando margem à dupla interpretação, ou 

omissos nas especificações, deverão ser apresentados à Fiscalização devidamente formalizados e 
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elucidados antes da licitação da obra/serviços. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada 

apenas pela Fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 

acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.  

 

10.7.8.3 As visitas técnicas poderão ser realizadas no dia 27/01/2022 a partir das 09:00h(horário local) 

até as 12:00 horas, sendo o horário pré-agendado junto à Secretaria Municipal de  Obras, Serviços 

Urbanos e Habitação – secobras@pacaja.pa.gov.br – Engenheiro Sr. Anderson de Souza Severino 

CREA/PA 1516294114. 

  

10.7.8.4. O representante da empresa interessada em participar da visita técnica deverá no dia e hora 

agendada se dirigir a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação localizada na Rua 

Bom Cornélio Vermans, 357 - Centro, para então se dirigirem até o local da visita acompanhado pelo 

representante municipal designado.  

 

10.7.8.5. Para participação na visita técnica, o responsável técnico (Engenheiro) da empresa deverá 

comprovar que é credenciado/autorizado pela empresa licitante, através de apresentação de 

documento emitido pelo representante legal da empresa licitante e Certidão do CREA, apresentação 

e documento de identidade com foto, sendo o mesmo acompanhado pelo representante da Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação que certificará sua presença na referida visita 

técnica. 

 

10.8 Da Qualificação Econômico-Financeira A habilitação quanto a qualificação 

econômico/financeira deverá ser comprovada pelos seguintes documentos:  

 

10.8.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou de Recuperação Judicial e extrajudicial (na 

forma da lei nº 11101/05), expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de, no máximo, 

60 (sessenta) dias anteriores à data da habilitação, caso a certidão não possua prazo próprio de 

validade.  

 

10.8.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, Certificado de 

Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade, 

acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente com foto) do contador, 

ou profissional equivalente; 
 

10.8.2.1 Quando se tratar das empresas individuais ou das sociedades por cotas de responsabilidade 

limitada, a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário, onde o 

balanço fiscal foi transcrito, para efeito da extração dos parâmetros para o julgamento, e verificação 

dos valores apresentados e calculados pelas licitantes.  
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10.8.2.2. Caso a empresa seja constituída no corrente exercício, deverá ser apresentado o balanço de 

abertura;  

 

10.8.3 Declaração com seguintes índices demonstrativos, devidamente calculados e assinada pelo 

contador da empresa (nome e o número do registro no CRC), e pelo responsável legal da licitante, 

cujos elementos serão retirados do Balanço Patrimonial exigido pelo item 10.8.2:  

 

10.8.3.1 Liquidez corrente cujo valor apurado não poderá ser inferior à 1,0 (hum), obtida pela 

fórmula:  

ILC = AC / PC  

 

10.8.3.2 Liquidez geral cujo valor apurado não poderá ser inferior à 1,0 (hum), obtida pela fórmula:  

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)  

 

10.8.3.3. Índice de Solvência Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), 

obtida pela fórmula:  

ISG = AT / (PC+ELP).  

 

10.8.3.4. Os elementos contábeis contidos nas fórmulas dos subitens 10.8.3.1 a 10.8.3.3 são os a 

seguir identificados: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente;  

ILG = Índice de Liquidez Geral;  

ISG = Índice de Solvência Geral;  

AC = Ativo Circulante;  

RLP = Realizável em Longo Prazo;  

AT = Ativo Total;  

PC = Passivo Circulante;  

ELP = Exigível em Longo Prazo.  

 

10.8.3.5. Os índices contábeis previstos nos itens 10.7.4.1, 10.7.4.2 e 10.7.4.3 são aqueles usualmente 

praticados, conforme estabelece o §5º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93, provenientes da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA MARE-GM Nº 05, DE 21 DE JULHO DE 1995 (item 7.2).  

 

10.8.4. Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação (artigo 31, parágrafo 2º e 3º da Lei nº 8.666/93), a qual 

será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no Índice de 

Liquidez Corrente (ILC) ou Índice de Liquidez Geral (ILG).  

 

10.8.5 Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar juntamente com os documentos acima 

elencados dentro do envelope de Documentação de Habilitação, sob pena de inabilitação das 

licitantes, as seguintes DECLARAÇÕES: 

 

a) Declaração expressa da licitante da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

bem como, de não ter recebido do Município ou de qualquer outra entidade da Administração direta 

ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação 

em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido 

declaração da INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e 

Municipal, observando-se o modelo do Anexo IV deste Edital;  
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b) Declaração expressa da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei n o 9.854/99), observando-se o modelo do 

Anexo V deste Edital;  

 

10.9 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, quanto 

aos documentos mencionados neste Capítulo, nem cópias ilegíveis, mesmo autenticadas.  

 

10.10 - A licitante deverá fornecer como parte integrante do ENVELOPE I – HABILITAÇÃO, 

comprovante de depósito de Garantia de Proposta no valor de R$ 29.568,54 (vinte e nove mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao LOTE 01; R$ 25.032,48 

(vinte e cinco mil trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente ao LOTE 02; R$ 20.432,31 

(vinte mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) referente ao LOTE 03, dentre as 

seguintes modalidades: caução em dinheiro ou seguro-garantia ou fiança bancária (a favor da 

Prefeitura Municipal de PACAJÁ-PA, CNPJ (MF) nº 22.981.427/0001-50, a fim de proteger a 

Entidade de licitação contra atos ou omissões das Licitantes arrolados abaixo, conforme disposto no 

art. 31, item III da lei 8.666/93: 

 

10.10.1 – Se a licitante apresentar a garantia por meio de fiança bancária deverá utilizar modelo 

padronizado pelo banco.  

 

10.10.2 – Caução em fiança bancária e seguro-garantia de acordo com a legislação específica.  

 

10.10.3 – O prazo de validade destas garantias será de no mínimo 30(trinta) dias após o prazo de 

vigência da proposta mencionada no item 11.1 “g” neste Edital (validade da proposta + 30 dias).  

10.10.4 – A garantia de proposta das licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de até 

10(dez) dias, contado a partir da homologação da adjudicação. A garantia de proposta das licitantes 

inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir do encerramento da fase 

de habilitação; caso de interposição o prazo de devolução será contado a partir do julgamento 

definitivo dos recursos.  

 

10.10.5 – A garantia de proposta a que se refere a alínea “10.10” deste item, obrigatoriamente deverá 

ser previamente apresentado à Comissão de Licitação, até o dia (11/02/2022), ocasião em que será 

emitido pela Comissão de licitação o Atestado de Recebimento de Caução, que obrigatoriamente fará 

parte do envelope “DOCUMENTAÇÃO”.  

 

10.10.6 – Quando Caução em dinheiro, fazer deposito na Conta Corrente em nome da Prefeitura 

Municipal de PACAJÁ–CNPJ: 05.251.632/0001-41, e apresentar comprovante junto a Comissão de 

Licitação, até o dia (11/02/2022), ocasião em que será emitido pela Comissão de licitação o Atestado 

de Recebimento de Caução, que obrigatoriamente fará parte do envelope “DOCUMENTAÇÃO”. 

 

10.11 - Serão consideradas INABILITADAS as licitantes que deixarem de apresentar qualquer um 

dos documentos exigidos acima.  

 

10.12 - Os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também 

devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.  
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10.13 - Documentos de precedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 

ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

 

10.14 - A licitante, que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatórias, deverá 

apresentar cópia autenticada do ato, decreto ou publicação em imprensa oficial, concedendo a 

isenção.  

 

10.15- As informações contidas nos documentos retrocitados estarão sujeitas à comprovação 

mediante diligência, nos termos do art. 43, § 30, da Lei N° 8.666/93. 

 

10.16 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar:  

 

10.16.1 - Em nome da licitante, com número do CNPJ e como respectivo endereço, ou seja: 

a) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz.  

 

10.16.2 - Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do envelope HABILITAÇÃO, 

exceto quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor ou  cujo documento 

tenha prazo de validade indeterminado.  

a) Não se enquadram no prazo, de que trata o item anterior, os documentos que, pela própria natureza, 

não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/ responsabilidade técnica.  

 

10.16.3 - Em língua portuguesa (permitindo o uso de expressões técnicas de uso comum em outra 

língua - jargão).  

 

10.16.4 - Em cópias legíveis e sem rasuras.  

 

10.16.5 - Cujas datas estejam legíveis e sem rasuras.  

 

10.17 - Após examinados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, serão 

desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências deste ato convocatório.  

 

10.18 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a AUTORIDADE COMPETENTE poderá 

fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimados das 

causas referidas no ato inabilitatório ou desclassificatório. 

 

11. DA PROPOSTA: 

 

11.1. O ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a respectiva proposta de 

Preços do Licitante para execução do objeto desta licitação, nos termos deste Edital.  

 

11.2. Sob pena de desclassificação, a Licitante deverá elaborar a PROPOSTA DE PREÇOS 

considerando o teor dos ANEXOS DO EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

– ORÇAMENTO ESTIMADO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA), contendo o prazo de início e entrega da obra e 
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o prazo de validade da proposta, bem como fazendo constar na mesma Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta.  

 

11.3. O prazo de entrega da obra não poderá ser superior ao previsto neste edital bem como que o 

prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos; sob pena 

de desclassificação, sendo certo que tais prazos serão considerados aplicáveis à Proposta de Preços, 

na hipótese de omissão dessa informação.  

 

11.4. A PROPOSTA DE PREÇOS, modelo anexo, deverá conter todo e qualquer custo que se fizer 

necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-

extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos 

serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve 

estar acompanhada:  

 

a) Planilha Orçamentária de Preços, modelo anexo, preenchida e assinada, impressa e em CD ROM 

ou DVD, cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados 

pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e ou ESCLARECIMENTO DE 

DÚVIDAS.  

 

b) Composição de Preços Unitários, modelo anexo, preenchida e assinada, impressa e em CD ROM 

ou DVD dos serviços que compõem a Planilha Orçamentária.  

 

c) Planilhas em formato analítico e sintético, de Composições de Custo Unitário das Taxas de 

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) – Planilha “A” e “B” e das Taxas de Encargos Sociais, 

incidentes para os serviços previstos na Planilha Orçamentária discriminando todas as parcelas que o 

compõem, modelo anexo, observado os seguintes parâmetros referenciais:  

 

d) Cronograma Físico-Financeiro, modelo anexo, observando-se as etapas e prazos de execução 

estabelecido neste Edital e seus Anexos.  

 

e) Planilha de Escala Salarial analítica de Mão-de-Obra, deverá ser apresentada nos termos previstos 

no item 11.18 deste edital.  

 

f) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Orçamento da Proposta de Preços emitida pelo 

CREA/CAU ao engenheiro /arquiteto responsável técnico do serviço prestado a empresa. Obs.: ART 

entre o Contratante (Empresa Licitante) e o Contratado (Responsável Técnico da Licitante). 

 

11.5. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser entregue impressa, na qual deverá constar o número de 

conta corrente e agência bancária, e respectivo Banco, pelos quais o Licitante pretende receber os 

pagamentos decorrentes da futura contratação:  

 

11.6. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 

quanto a expressões técnicas de uso corrente, e apresentada com identificação clara e perfeita do 

Licitante, em encadernação com acabamento em espiral ou grampeada, paginada, datada e assinada, 

com perfeita indicação do signatário, o qual deverá corresponder a representante legal do Licitante, e 

sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou ressalvas.  
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11.6.1. Para fins de identificação clara e perfeita do Licitante, a PROPOSTA DE PREÇOS deverá 

indicar: número desta licitação, nome do Licitante, CNPJ/MF, endereço completo, telefones, e, 

endereço de correio eletrônico (email).  

 

11.7. A PROPOSTA DE PREÇOS do Licitante, além da via impressa assinada, vistada, timbrada, 

também deverá ser apresentada, em via digital, na forma de planilha eletrônica de cálculo, para fins 

de análise e decisão pela aceitabilidade pela equipe técnica da PREFEITURA. 

 

11.7.1. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da PROPOSTA DE PREÇOS, 

prevalecerá, para fins de julgamento, o teor da via impressa.  

 

11.7.2. A versão digital da PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser entregue em mídias do tipo cd-room 

ou dvd-room, no ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS.  

 

11.7.3. Os Arquivos digitais constantes no cd-room ou dvd-room deverão ser gravados no formato de 

arquivo do tipo “.xls”/“.xlsx” (Excel) ou “.ods” (OpenOffice ou LibreOffice).  

 

11.8. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá expressar o Valor Global dos lotes ofertados para execução 

do objeto desta licitação, em moeda corrente (Real), em algarismos arábicos e por extenso, sendo 

certo que não serão aceitas PROPOSTAS DE PREÇOS, com valor global total superior ao previsto 

neste Edital, exceto na hipótese do item 11.15.1.  

 

11.9. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todo e qualquer custo que se fizer necessário para a 

execução da obra e serviços objeto desta licitação, observados os prazos máximos de execução e 

fornecimento, as especificações técnicas, os quantitativos, e os parâmetros mínimos de desempenho 

e qualidade, todos previstos nos anexos deste edital.  

 

11.10. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar 

a justa remuneração de todas as etapas da obra e dos serviços, da utilização de equipamentos e da 

aquisição de materiais, tributos, taxas de administração, e de todos os demais insumos e obrigações 

necessárias à satisfação do objeto desta licitação.  

 

11.10.1. Os preços e cotações, apresentados e considerados para efeito de julgamento, serão de 

exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  

 

11.10.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, e que não tenham causado a desclassificação do Licitante, serão considerados 

como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer títulos.  

 

11.10.3. A apresentação de quantias irrisórias, para os itens necessários à apresentação da Proposta 

de Preços, poderá representar inexequibilidade da proposta, e ensejar a sua respectiva 

desclassificação.  

 

11.11. A fim de se propiciar igualdade de condições entre os participantes quando do julgamento das 

propostas A PLANILHA DE PREÇOS deverá respeitar as especificações, quantitativos e unidades 

da planilha orçamentária constante do anexo deste edital.  
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11.12. Na PLANILHA DE PREÇOS deverá ser proposto um único preço unitário para cada tipo de 

tarefa, material ou serviço estabelecido na planilha orçamentária base desta licitação, constante do 

anexo deste Edital.  

 

11.12.1. Na hipótese da PLANILHA DE PREÇOS conter mais de um preço unitário para cada tipo 

de tarefa, material, equipamento ou serviço constante do anexo deste edital a Comissão Permanente 

de Licitação – CPL irá considerar a de MENOR valor.  

 

11.12.2 O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, salvo com relação às falhas formais, assim 

consideradas pela Comissão de Licitação.  

 

11.12.3 Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação, bem 

como as eventuais divergências entre o preço unitário e totais ofertados para os itens que compõem 

o objeto licitado, prevalecendo sempre o primeiro.  

 

11.12.4 As correções pela Comissão de Licitação deverão ser ratificadas expressamente pelo 

Licitante, o qual poderá fazê-lo mediante consignação expressa de sua anuência em ata, quando o 

julgamento for proferido em sessão pública; ou ainda mediante protocolo junto à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PACAJÁ, quando o julgamento for proferido por publicação em imprensa oficial, 

no mesmo prazo legal para interposição de recursos administrativos, ou seja, 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de desclassificação.  

 

11.13. A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá ser elaborada para todos os itens 

constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS.  

 

11.13.1. A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá contemplar todos os materiais, 

maquinários, equipamentos, mão-de-obra e encargos sociais e trabalhistas que entenderem 

necessários à execução de tarefa ou serviço a que se referem.  

 

11.13.2. A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá também observar os pisos salariais 

normativos da categoria correspondente, estabelecido em dissídio coletivo, acordos, ou convenções 

coletivas de trabalho; não cabendo, caso contrário, quaisquer pleitos de acréscimos a esse título, 

posteriormente à contratação.  

 

11.13.3. Na COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS ainda deverá considerar os valores a serem 

despendidos com auxílio alimentação, vale transportes e outros benefícios previstos em Acordo ou 

Convenção Coletiva de Trabalho, INSS, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho, PCMAT, PCMSO, 

PPRA, insumos referentes a uniformes, EPIs e treinamento/reciclagem de pessoal, sendo que a 

apresentação de quantia irrisória para tais itens poderá representar inexequibilidade da proposta, 

ensejando a desclassificação da proposta.  

 

11.14. Em caso de divergência entre preços constantes da PLANILHA DE PREÇOS e os constantes 

da planilha de COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, prevalecerão sempre os valores da 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS.  

 

11.15. Nenhum valor unitário da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os 
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valores unitários previstos na planilha orçamentária e composição de preços unitários, anexos deste 

edital e base desta licitação.  

 

11.16. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser expresso em dias corridos, a contar da 

data de início da obra, devendo-se também observar o cronograma de desembolso máximo por 

período constante do ANEXO – CRONOGRAMA - deste Edital, e ainda o prazo previsto para 

conclusão da obra estabelecido neste Edital, Termo de Referência e Contrato.  

 

11.16.1. Eventualmente, por ocasião da emissão da ordem de serviço ou ainda durante a execução do 

contrato, a Administração poderá, unilateralmente ou de comum acordo com o contratado, alterar ou 

adequar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, visando aos melhores interesses ou condições 

de execução da obra, sempre formalizando tal alteração por meio de termo aditivo, devidamente 

justificado.  

 

11.17. O DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI ou LDI) 

deverá apresentar os itens e despesas que integram a taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI 

ou LDI), aplicada sobre o custo total da obra, tais como taxa de rateio da Administração Central, taxa 

de risco, seguro do empreendimento, taxa de tributos (COFINS, PIS, ISS), margem de lucro, entre 

outros.  

11.17.1. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

– CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se 

constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, 

não devendo ser repassado à contratante, nos termos do art. 127, § 7º, II, da Lei n.º 12.309/2010.  

 

11.18. A ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA deverá apresentar os encargos sociais, de 

forma detalhada, sobre o preço da mão-de-obra a ser empregada na execução do objeto desta licitação, 

tanto para o caso de trabalhadores horistas ou mensalistas.  

 

11.19. Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem preço global ou preços 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

 

11.20. Os preços, cotações e valores constantes da PROPOSTA DE PREÇOS serão considerados 

inexequíveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos cálculos previstos no § 1º do art. 48 da 

Lei n.º 8.666/1993.  

 

11.21. Não serão consideradas PROPOSTAS DE PREÇOS com ofertas de vantagens não previstas 

neste Edital, nem com valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais Licitantes.  

 

11.22. A não apresentação de quaisquer documentos previstos para integrar o ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA DE PREÇOS, ou seja, “Termo de Proposta de Preços”, “Planilha de Preços”, “Planilha 

de Composição de Preços Unitários”, “Cronograma Físico Financeiro”, “Detalhamento da 

Bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI)”, “Escala Salarial de Mão-de-Obra”, e “Declaração 

de Elaboração Independente de Proposta”, ensejará a desclassificação do Licitante.  
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11.23. Os preços e composições de preços unitários ofertados neste certame, e que constam do 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO do 

Edital, constituem mero instrumento para elaboração das propostas dos Licitantes. 

 

11.24. Nas propostas, planilhas e durante a execução contratual, o licitante deverá observar e cumprir, 

além dos termos deste Edital, Termo de Referência, Projetos de Engenharia/Arquitetura, entre outros, 

o que se determina a seguir:  

a) Observar que não será aceito o “jogo” de cronograma através dos critérios de aceitabilidade de 

preço unitário, e com isso buscar-se-á evitar o risco da contratada abandonar a obra/serviço depois de 

executar a parte que lhe é interessante, estando ainda vedado o jogo de planilha para se evitar que os 

valores pagos pelos serviços que foram executados estejam com desconto inferior ao desconto médio 

contratado; 

 

11.25. A não apresentação de quaisquer documentos previstos para integrar os ENVELOPES 01 

(HABILITAÇÃO) e 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), ensejará automaticamente a inabilitação ou 

desclassificação, conforme o caso 

 

12. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 

12.1 Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo 

estabelecido nesta Concorrência Pública.  

 

12.2 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, sendo 

efetuada a consulta e verificação quanto à situação das empresas. Caso a Comissão julgue necessária, 

poderá suspender a reunião para analisar os documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e 

horário em que voltará a reunir-se.  

 

12.3 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo 

as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes 

presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação.  

 

12.4 Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão 

lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as 

reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta 

licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes 

presentes.  

 

12.5 Todos os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 

pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

 

12.6 Após a fase de habilitação, não caberá desistência das “propostas”, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  

 

12.7 Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas às propostas, não caberá desclassificá-

las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só conhecidos 

após o resultado do julgamento.  

 

12.8 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase 

desta Concorrência Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução 
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do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar 

originalmente nos envelopes entregues pela licitante.  

 

12.9 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

13.1 No julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço global, sempre em 

rigorosa observância das exigências e especificações deste Edital, bem como as normas técnicas 

específicas para os serviços objeto desta Concorrência Pública. 

 

13.1.1 ACEITABILIDADE O critério de aceitabilidade dos preços será o de compatibilidade com os 

preços de insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto da licitação, 

observados os seguintes limites:  

* O valor global da proposta não poderá exceder ao valor estimado pela Administração, conforme 

planilhas orçamentárias oferecidas;  

* Os valores unitários deverão ser menores ou iguais aos preços de referência constantes nas planilhas 

orçamentárias, os valores unitários não poderão ser superiores ao estimado pela Administração.  

 

13.2 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será efetuado 

o sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.  

 

13.3 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá dar um prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou 

de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. Neste caso, o prazo de 

validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da nova data de 

abertura das propostas.  

 

13.4 O objeto desta Concorrência Pública poderá ser adjudicado, na totalidade, ou parcialmente de 

acordo com as propostas que se consagrarem como vencedoras.  

 

13.5 No caso de divergência entre os valores unitários e total e/ou por extenso e em algarismos, 

informados pela licitante, prevalecerá sempre o(s) primeiro(s).  

 

13.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, bem como 

aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do 

preço de mercado, ou manifestamente inexequíveis.  

 

13.7 A Comissão Permanente de Licitação, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnico 

pertencente ao quadro de pessoal do Município de PACAJÁ- PA, ou, ainda de pessoas físicas ou 

jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão.  

 

13.9 Do Direito de Preferência das ME/EPP e Equiparados  

 

13.9.1. Classificadas as propostas, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/06:  
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a) A ME/EPP ou equiparados mais bem classificado, em caso de empate, poderá apresentar proposta 

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

favor o objeto licitado;  

b) Não ocorrendo à contratação da ME/EPP, na forma da alínea “a” deste subitem, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §1º do art. 44 da Lei Complementar 

nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

 

13.9.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada (Art. 44, § 1º da LC nº 123/06).  

 

13.9.3. No caso de equivalência de propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos no § 1º do art. 44 da Lei nº 123/2006, será realizado sorteio 

para determinar a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  

 

13.9.4. No caso de não comparecimento de representantes da ME/EPP ou equiparados na sessão 

pública de abertura das propostas, em virtude de ter enviado sua proposta pelo correio ou por qualquer 

outra forma, e sua proposta estiver dentro do limite previsto no §1º do art. 44 da Lei nº 123/2006, a 

comissão de licitação deve intimar a ME, EPP ou equiparados, para exercer o direito de preferência, 

por meio de carta registrada ou outro instrumento, concedendo a ela o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após o recebimento da correspondência, para apresentar ou não, sua nova proposta, nos termo 

da alínea “a” do subitem 13.8.1.  

 

13.9.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste subitem, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

 

13.9.6. O disposto neste item 13.9 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).  

 

14. DAS SANÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

14.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, atualizada, a 

licitante vencedora que descumprir as condições deste Edital, garantida a prévia defesa, ficará sujeita 

às seguintes penalidades, mediante publicação no Diário Oficial do União:  

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, por dia de atraso em que, sem justa causa, 

não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas na Lei no 8.666/93, atualizada;  

b) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as seguintes sanções:  

• Advertência;  

• Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;  

• Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, de modo geral, do Município de PACAJÁ- PA por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

14.2 As multas a que se referem às alíneas “a” e “b”, do item anterior, sujeitam-se a juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser compensadas com o pagamento pendente ou, recolhidas 
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diretamente aos Cofres da Municipalidade, devendo o comprovante de pagamento ser apresentado à 

Administração Municipal ou, ainda, poderão ser cobrados judicialmente.  

 

14.3 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste Capítulo realizar-se-á comunicação 

escrita à empresa e publicação em órgão de imprensa oficial (excluídas as penalidades de advertência 

e multa de mora), constando à fundamentação legal da punição.  

 

14.4 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 

interessados para vistas, pelo prazo necessário à interposição de recursos.  

 

14.5 É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, a ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no 

Mural da Prefeitura ou lavratura da ata), de acordo com os preceitos do artigo 109 da Lei no 8.666/93, 

atualizada.  

 

14.6 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis.  

 

14.7 Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 

suspensivo, não o sendo, nos demais casos.  

 

14.8 Os recursos interpostos serão endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-

los ao Secretário Municipal de Obras de PACAJÁ, que sendo devidamente informados, fará a sua 

apreciação e decisão no mesmo prazo.  

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

15.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias:  

 

DECRETO 7.892/2013 – Art. 7 Parágrafo 2° § 2° Na licitação para registro de preços não é 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato 

ou outro instrumento hábil. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

16.1 A Licitante tem o dever de observar todos os elementos constantes do Termo de Referência  

anexos ao presente, e as condições estabelecidas junto ao edital do certame licitatório.  

 

17. DO TIPO DE LICITAÇÃO  

17.1- Trata-se de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, pelo Sistema de Registro de Preço, do 

tipo menor preço por lote, enquadrada no § 10, inciso 1, do art. 45, da Lei N° 8.666/93.  

 

18. DA ADJUDICAÇÃO  

18.1 A execução das obras correspondente ao objeto desta CONCORRÊNCIA será adjudicada por 

lote, e Regime de Empreitada por preço unitário, depois de atendidas as condições deste Edital.  

 

19. DA HOMOLOGAÇÃO  
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18.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 

previsto em lei, e adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame, o mesmo será homologado 

pela autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.  

 

20. DO TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

20.1. Homologado o resultado da licitação, a Comissão de Licitação do Município de PACAJÁ, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará 

o(s) interessado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos 

de publicidade, terá efeito de compromisso de execução nas condições estabelecidas.  

 

20.2. A Coordenadoria de Licitações e Contratos dará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o (s) 

fornecedor (es) classificado (s) assine (m) a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito a 

ser (em) signatário (s) da Ata, sem prejuízo do previsto no art. 81, da Lei n° 8.666/93 e neste Edital.  

 

20.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pelo fornecedor, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Coordenadoria de Licitações e Contratos.  

 

20.4. É facultado à Coordenadoria de Licitações e Contratos, quando o (s) convocado (s) não assinar 

(em) o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, 

obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado.  

 

20.5. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro 

do prazo estabelecido pela Coordenadoria de Licitações e Contratos, ensejará a aplicação de 

penalidades legalmente estabelecidas neste Edital.  

 

20.6. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em órgão oficial 

da Administração Pública e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

20.6.1 Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:  

a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ou seja, 

o da licitante vencedora; e  

b) Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus serviços em valor igual ao da 

licitante vencedora.  

 

20.7. Fica vedado efetuar o acréscimo nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo que trata o § 1°, do art. 65, da Lei no 8.666/1993.  

 

20.8. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, 

promover as necessárias negociações junto ao (s) fornecedor (es).  

 

20.9 Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes e 

convenientes para a PREFEITURA MIJNICIPAL DE PACAJÁ, poderão ser acrescentadas à Ata de 

Registro de Preços.  

 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

20.10 A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ a 

contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a execução dos serviços pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  

 

20.11. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente do presente certame, será de 12 

(doze) meses, conforme a inteligência do art. 15 §3°, inciso III, da Lei 8.666/93, a partir da data de 

sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, no 

prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados de sua assinatura, de acordo com os prazos e 

condições previstos na legislação que rege a matéria.  

 

21. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE  

21.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, por intermédio da Coordenadoria de Licitações 

e Contratos, convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, a assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n°8.666/93.  

 

21.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Coordenadoria de Licitações e Contratos.  

 

21.3 - É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, quando o convocado não assinar o 

referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, 

obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta 

CONCORRÊNCIA, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei N° 8.666/93. 

 

21.4 - A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OBRAS, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 

legalmente estabelecidas.  

 

21.5 - O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do § 2°, do 

art. 64, da Lei n.° 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 

adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.  

 

21.6 - A empresa vencedora, antes da assinatura do correspondente contrato, deverá apresentar seu 

alvará de localização e funcionamento, para fins de verificação de sua plena condição de execução 

do objeto.  

 

21.7 - Deverá ser apresentada a documentação de regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e 

empresa(s) de pequeno porte a ser (em) subcontratada(s), devendo ser mantida a regularidade ao 

longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto 

no § 1° do art. 4° do Decreto Federal n.° 8.538/2015.  

 

22. DOS TERMOS DO CONTRATO  

22.1 - Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV, da Lei n.° 8.666/93, o contrato será formalizado 

e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste Edital.  

 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

22.2 - Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedor em sua proposta, se pertinentes à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.  

 

22.3 - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.' 

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.  

 

23. DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO  

23.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando a partir da assinatura do 

mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogado, desde 

que ocorra um dos motivos previstos no §1", do art.57, da Lei N° 8.666/93, se conveniente e/ou 

oportuno a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, de acordo com os prazos e condições 

previstos na legislação que rege a matéria. 21. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

23.1 - O contrato a ser firmado poderá, ainda, ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, com as 

apresentações das devidas justificativas adequadas.  

 

24. DO AUMENTO E DA SUPRESSAO 

24.1 - No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido até o limite de 25% (vinte por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos l e 2°, 

da Lei N° 8.666/93.  

 

24.1.1 - A licitante contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e  

 

24.1.2 - Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido neste Edital; e  

 

24.1.3 - Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 

supressões resultantes do acordo celebrado entre as panes.  

 

25. DA GARANTIA CONTRATUAL  

25.1 - Será exigida da contratada a apresentação à PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de 

prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com validade para 

todo o período de execução dos serviços, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:  

 

25.1.1 - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública (devendo estes terem sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda).  

 

25.1.1.1 - A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança 

em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ.  

 

25.1.2 - Seguro-garantia  

 

25.1.3 - Fiança bancária  
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25.2. No caso de rescisão do contrato, por culpa da licitante contratada, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PACAJÁ, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.  

 

25.3 - A recusa injustificada da contratada em prestar a garantia de execução, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 

legalmente estabelecidas e previstas neste Edital.  

 

25.4 - A contratada é obrigada a apresentar complementação da garantia contratual estipulada na 

condição  

 

25.5 deste Edital, no caso de prorrogação da vigência do contrato ou aumento do valor contratado.  

 

24.5.1 - A complementação da garantia contratual será de acordo com a prorrogação da vigência do 

contrato ou sobre o aumento do valor contratado.  

 

24.6. A garantia dos serviços/material deverá estar de acordo com legislação e normas técnicas 

aplicáveis. Durante o prazo de garantia dos serviços, a CONTRATADA fica obrigado a substituir 

e/ou reparar os materiais/serviços que vierem a apresentar defeitos de fabricação, incluindo eventuais 

avarias durante o transporte até o local dos serviços, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da notificação da SEMOB. 

 

25. DA INEXECUÇÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO  

25.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei no 8.666/93. 24.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

25.2 - A rescisão do contrato poderá ser:  

 

25.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, nos 

casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou  

 

25.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ; ou  

 

25.2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

 

25.3 - Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de acordo com 

o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei n° 8.666/93:  

 

25.3.1 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PACAJÁ, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas 

até que seja normalizada a situação;  
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25,3.2 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PACAJÁ decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já 

recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação;  

 

25.3.3 - A não liberação, por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, de área, local ou 

objeto para a execução da obra nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto;  

 

25.3.4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa 

do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 

tendo ainda direito a:  

 

25.3.4.1 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  

 

25.4 - A rescisão unilateral ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

26. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE: 

26.1 Os pagamentos serão realizados, obedecida às medições realizadas e aprovadas pelo Fiscal de 

contrato e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E 

HABITAÇÃO, de acordo com os serviços efetivamente executados, obedecendo ao cronograma 

físico-financeiro e ao respectivo faturamento/nota fiscal de serviços, onde serão discriminados os 

serviços executados. 

 

26.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual 

ou ausência de adimplemento de verbas trabalhistas como salários de seus empregados e verbas 

rescisórias, que poderão ser compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza.  

 

26.3 A documentação de habilitação prevista neste Edital e certidão negativa de débito com o 

município de PACAJÁ(Lei Orgânica do Município de PACAJÁ), será exigida previamente ao 

pagamento, devendo seus comprovantes ser juntados aos autos do processo próprio.  

 

26.4. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições 

de habilitação exigidas no edital, bem como comprovar o adimplemento do Imposto Sobre Serviço 

de Qualquer Natureza – ISSQN –, que se cabível, teve como fato gerador a execução do objeto do 

contratual in casu. 

 

26.5. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

26.6.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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26.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 

na nota fiscal apresentada. 

 

26.8.Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

 

26.9.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 

os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

26.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

 

26.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

 

26.12. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 

rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente. 

 

26.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM=I x N x VP 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6%; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 

ocorrência. 

 

26.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

26.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 
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26.16. Em caso de prorrogação da vigência contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, contados 

a partir da apresentação da proposta, para fins de atendimento do previsto no inciso XI1 do Art. 40 da 

Lei 8.666/1993, poderá efetivado aditivo contratual para realização de reajuste adotando o INCC - 

Índice Nacional de Custo da Construção. 

 

27. DA DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO DO OBJETO: 

27.1 Os serviços a serem contratados são os descritos no Item 1 que trata do objeto desta Licitação, 

conforme consta nos Anexos deste Edital.  

 

27.2 Os elementos necessários ao perfeito entendimento dos serviços constam nas especificações 

técnicas anexas ao Memorial Descritivo deste edital.  

 

27.3 A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do Art. 67 e 73 da Lei 

nº 8.666/293.  

 

27.3.1 A aceitação de qualquer serviço pela fiscalização está vinculada ao rigor da boa técnica 

construtiva e aos elementos especificados, projeto executivo e memorial descritivo. A aceitação de 

serviços básicos fica diretamente ligada à conferência da equipe da prefeitura.  

 

28. DA ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

28.1 Nenhuma alteração ou modificação de forma, acréscimo ou reduções, qualidade ou quantidade 

dos serviços ou que impliquem em alteração dos serviços, poderá ser feita pela licitante, sem expressa 

anuência da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 

de PACAJÁ.  

 

29. DOS ESCLARECIMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO: 

29.1. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados 

até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante provocação 

por escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à disposição para 

esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas na sala de licitações instalada à Av. João 

Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte - PACAJÁ- PA, e-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com.  

 

29.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 

exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na internet no 

site da Prefeitura Municipal de PACAJÁ- PA, no seguinte endereço eletrônico: 

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

 

 29.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente 

de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas;  

29.4. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 

consideradas suficientes para sua devida participação no certame.  

 
1XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 
específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta 
se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;                   (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC
http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC
http://www.pacaja.pa.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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30. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

30.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, para 

tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data da abertura dos envelopes.  

 

30.2. A licitante poderá impugnar os termos editalícios desta Concorrência Pública quanto às falhas 

ou irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.  

 

30.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que 

não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

30.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

 

30.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral 

da Prefeitura Municipal de PACAJÁ, sito na à Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte 

- PACAJÁ- PA, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

I - Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 

pertinente, (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos aditivos ou contrato social 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, 

conforme o caso), e instruída com o número desta Concorrência SRP e do respectivo Processo 

Administrativo;  

II - Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 

signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 

procuratório, se for o caso.  

 

30.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail.  

 

30.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.  

 

31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

31.1 As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como 

de todas as condições gerais e peculiaridades do fornecimento objeto licitado, e todo o teor descrito 

junto ao Termo de Referência e seus anexos, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer 

desconhecimento quanto aos mesmos.  

 

31.2 O resultado desta licitação será comunicado às licitantes no local da reunião, no mesmo dia ou 

noutro previamente definido, e será efetuado mediante publicação no Mural oficial da Prefeitura 

Municipal de PACAJÁ.  

 

31.3 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

31.4 A licitante vencedora adotará nos serviços, no que se refere à higiene e segurança do trabalho, 

as disposições da legislação vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados 

utilizarem-se de equipamentos de proteção individual (EPI)/coletiva(EPC) e atendimento a NR-18.  
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31.5 Correrá por conta da licitante contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho 

em função do serviço contratado, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, 

pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação do serviço, até a aceitação 

definitiva da mesma pelo Município, bem como, pelas indenizações que possam vir a ser devidas a 

terceiros oriundas da execução do serviço e/ou ações ou omissões da licitante contratada, ainda que 

ocorram em via pública.  

 

31.6 A licitante contratada obriga-se a exercer coordenação e controle dos materiais e dos serviços 

contratados, facultando à fiscalização do Município o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se 

também a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se 

encontrem materiais destinados ao serviço contratado.  

 

31.7 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO de 

PACAJÁ- PA realizará fiscalização através de pessoa oficialmente designada para acompanhar e 

verificar a perfeita execução dos serviços, bem como o cumprimento das especificações das Normas 

Brasileiras.  

 

31.7.1 A fiscalização poderá embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os serviços e mão-de-

obra que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas 

exigências contratuais e deste edital.  

 

31.7.2 A ação da fiscalização será preventiva, sem interferência na metodologia de trabalho da 

licitante contratada, e, em absoluto não gerará responsabilidade para a Secretaria de obras, serviços 

urbanos e habitação de PACAJÁ pela execução dos serviços, como também não excluirá e nem 

reduzirá as responsabilidades da licitante contratada pela má execução dos mesmos.  

 

31.7.3 A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer correção exigida pela fiscalização da 

Secretaria, dentro do prazo de 48 horas a contar do recebimento da exigência, correndo por exclusiva 

conta da licitante as despesas dali decorrentes.  

 

31.8. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia 

de vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário.  

 

31.9. A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a seu 

exclusivo critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações 

complementares.  

 

31.10. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

31.11 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital. 

31.12 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pela Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal, em sua Sala de Reuniões instalada na Trav. Raimundo Ribeiro de 

Souza  nº 01 – Centro, PACAJÁ/PA.  
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31.13 Informações, esclarecimentos e aquisição deste Edital e seus respectivos Anexos somente junto 

à Comissão de Permanente de Licitação, das 8h às 12h, no endereço descrito no item anterior.  

 

PACAJÁ, 12 de janeiro de 2022.  

 

 
 

_____________________________________ 

ANDRÉ RIOS DE REZENDE 

Prefeito Municipal 

 
 

 

 

___________________________________________ 

REVELINO LOPES DE SOUSA 

Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 

Decreto n° 190/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 001/2021 

LOTE 01 – RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de serviço 

de recapeamento em diversas vias do município de Pacajá-PA. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS 

REFERENCIAIS DE MERCADO. 

O Valor global estimado desta licitação é de R$ 2.951.631,66 (Dois milhões, quinhentos 

e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) 

 Segue planilha orçamentária abaixo, com os quantitativos e custos. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL: 

A presente licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

execução de recapeamento, tem amparo legaldisposto na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei 

Complementares 123/2006 e 147/2014. 

 O registro de preços não obriga esta Administração a firmar contratações nas demandas 

estimadas, ou contratar os itens registrados, podendo realizar licitações específicas, 

obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência 

no fornecimento, em igualdade de condições. 

 

4. DA METODOLOGIA 

B.D.I.

 27,03%

Item Código Banco
Descrição

Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total 

 1 

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4x2m - 2 und m²        16,00  R$    326,18  R$    414,34  R$       6.629,44 

 1.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m²        12,00  R$    837,33  R$ 1.063,66  R$      12.763,92 

 R$      19.393,36 

 2 

 2.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H    1.440,00  R$     94,06  R$    119,48  R$    172.051,20 

 2.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H    2.112,00  R$     27,83  R$     35,35  R$      74.659,20 

 R$    246.710,40 

 3 

 3.1  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²    8.513,52  R$     16,69  R$     21,20  R$    180.497,75 

 3.2  102303 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       425,68  R$       6,15  R$       7,81  R$       3.325,53 

 3.3  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35  R$       7,19  R$       9,13  R$       7.775,79 

 3.4  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35  R$       7,19  R$       9,13  R$       7.775,77 

 3.5 101767 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE 

COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m²    8.513,52  R$     21,80  R$     27,69  R$    235.760,99 

 3.6 96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  23.188,33  R$       2,48  R$       3,15  R$      73.051,22 

 3.7 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

ton    1.623,16  R$ 1.051,72  R$ 1.336,00  R$ 2.168.541,62 

 3.8 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m²       200,00  R$       4,01  R$       5,09  R$       1.018,78 

 3.9  100986 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³       847,15  R$       7,23  R$       9,18  R$       7.780,45 

 R$ 2.685.527,90 

 R$ 2.951.631,66 

TOTAL ITEM 1

OBRA: SERVIÇO DE RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ-PA
Bancos

SINAPI - 09/2021 - Pará

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

EQUIPE TÉCNICA

TOTAL ITEM 2

SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO

TOTAL ITEM 3

TOTAL GERAL 
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 O critério de julgamento da licitação deverá ser o menor preço global, visto que facilita 

a logística de solicitação e fiscalização de serviços por parte da Administração Municipal. 

 

5. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

 Abertura do processo licitatório é importante, pois a secretaria municipal de transporte, 

obras e serviços urbanos é carente de recursos humanos para desempenhar estes tipos de 

serviços e a demanda muito alta para execução de outros trabalhos acaba dificultando no 

planejamento na realização dos serviços a serem contratados. 

 É necessária a execução de recapeamento em vias onde se encontra danificado. Os serviços de 

engenharia a serem contratados compreendem-se de complexa execução, visto que a maior parte do 

processo, é executada por equipamentos específicos e pesados sendo a prefeitura de Pacajá não dispõe em 

sua lista de equipamentos. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

 Na proposta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas dos objetos 

ofertados, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em 

algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e 

demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não 

estejam registrados nestes documentos; 

 A empresa deverá fazer constar na sua proposta à garantia dos objetos, materiais e/ou 

equipamentos considerando a qualidade dos objetos e materiais de manutenções periódica 

dos mesmos, caso seja necessário, para que não haja risco de prejudicar os materiais 

ofertados e não perder os materiais; 

 Para atender o princípio da economicidade e ao interesse público, olicitantevencedordo 

certame deverá está instalado com toda estrutura necessária para que possa imediatamente 

disponibilizar os materiais e equipamentos, que deverão ser de total responsabilidade da 

empresa contratada ganhadora do certame, toda entrega e realização dos materiais; 

 Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor preço unitário, 

desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência Anexo I e no Edital; 
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7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 Para presente licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto, serão 

formalizados Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as 

condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital 

de Licitação, do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada 

vencedora; 

 O prazo de vigência será de 12 (Doze) meses, prorrogáveis; 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Visita ao local da obra: Os representantes das empresas LICITANTES deverão visitar o local da 

obra e/ou tomar conhecimento do local onde serão realizadas as obras concernentes ao objeto desta 

Licitação, com o intuito de proporcionar uma avaliação das dificuldades, o modelo de atestado que 

comprova a visita ao local da obra deverá ser devidamente preenchido, conforme modelo do Anexo a este 

Edital, e apresentado junto com os documentos de habilitação. 

 A visita será previamente agendada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Com ao menos 24h de antecedência, 

pelo email: conveniopacaja@gmail.com, telefone: (11) 30146535. Os licitantes deverão 

comparecer ao local e hora designados munidos dos seguintes documentos: 

• Certidão de regularidade junto ao CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica), e/ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da pessoa jurídica e do profissional responsável; 

• Carta de credenciamento ao qual indique o profissional responsável pela visita técnica, com firma 

reconhecida em cartório; 

b) Certidão de regularidade junto ao CREA: Registro ou inscrição da licitante, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica), e/ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes 

estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), da região da Sede da Empresa; 

c) Comprovação de Capacidade Técnica Operacional: A empresa deverá apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica (Atestado, Declaração ou Certidão de Acervo Técnico-CAT), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão em execução de serviços pertinente com o 
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objeto desta licitação, no mínimo de 50% dos serviços de maior relevância, conforme disposto no art. 30, 

II, da Lei nº 8.666/93; 

 

 

 

d) Capacidade Técnica Profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional Engenheiro Civil, de nível superior ou profissional 

que tenham atribuições na área de atuação, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 

objeto da licitação, conforme disposto no Art. 30, § 1º, I da Lei 8.666/93, o qual será o responsável pela 

execução dos serviços: 

  d.1) Entende-se por características semelhantes ao objeto da licitação, o (s) atestado 

(s) que contemplem serviços condizentes com o objeto desta licitação. 

  d.2) Profissional(eis) técnico(s) responsável(eis) pelos serviços, deverá(ao) 

comprovar seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA 

(Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física), e/ou no Conselho de Arquitetura e 

 3 

Item Código Banco Descrição Und  Quant. 

 3.1  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²    8.513,52 

 3.2  102303 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       425,68 

 3.3  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35 

 3.4  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       851,35 

 3.5 101767 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE 

COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m²    8.513,52 

 3.6 96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  23.188,33 

 3.7 95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

ton    1.623,16 

 3.8 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m²       200,00 

 3.9  100986 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³       847,15 

SERVIÇOS DE TAPA BURACO E PAVIMENTAÇÃO
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Urbanismo – CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo 

Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), da região da Sede da Empresa. 

e) A comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

do profissional de nível superior (engenheiro civil e/ou arquiteto), conforme citado no subitem 8.3.3 deste 

edital, deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

  e.1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do 

Trabalho e/ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), que demonstrem a identificação 

do profissional; 

  e.2) Ato constitutivo em vigor da empresa, devidamente registrado no órgão de 

Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da Licitante ou Ata da Assembleia 

em vigor, para o caso de sócios e dirigentes; 

  e.3) Contrato de prestação de serviços, firmado pelas partes, com assinaturas 

reconhecidas em Cartório de Títulos e Documentos em vigência; 

  e.4) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

f) Apresentar Relação explícita e Declaração formal de disponibilidade, caso vencedora do certame, 

das instalações, dos materiais/equipamentos e pessoal técnico, disponíveis e adequados para a realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no Artigo 30, II da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 

g) Declaração do responsável técnico pela execução dos serviços, que caso a licitante seja vencedora 

do certame, aceita a sua inclusão na equipe técnica, onde se manterá a frente dos serviços, em tempo 

integral, até o seu recebimento definitivo, com firma reconhecida em cartório. 

 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO E MATERIAIS A SEREM 

DISPONIBILIZADOS 

 

a) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário, conforme memorial descritivo em anexo; 

b) A execução dos serviços será iniciada em 5 dias após recebimento da Ordem de Serviço/Nota de 

Empenho; 
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c) O período para conclusão dos serviços será apresentado no ato da solicitação pelo Setor de 

engenharia; 

d) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta; 

e) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades; 

f) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 

empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

• Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

g) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

h) O serviço será executado no seguinte local: Várias vias urbanasem Pacajá-PA. 

i) O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

a) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997; 

b) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência; 

c) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 

de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

d) A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com 
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o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

e) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 

2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

f) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

g) A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo Fiscal de Contrato: Engº André Augusto 

S. Ferreira CREA/PA 150957727 e Engº Anderson de Souza Severino CREA/PA 1516294114; 

h) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes da 

execução do serviço, sem qualquer ônus; 

b) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste serviço; 

c) Substituir às suas expensas, todo e qualquer material em desacordo com as especificações da 

Proposta de Preços e padrões de qualidade exigidos; 

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrente 

de sua culpa ou dolo até a entrega dos materiais; 

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução 

deste serviço; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 

1º e 2º da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

 

a) Rejeitar os materiais que não estejam de acordo com proposta, que não atendam aos requisitos 

constantes das especificações do Termo de Referência; 
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b) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho; 

c) O pagamento será efetuado parceladamente, até 30 (trinta) dias após a comprovação de execução 

do serviço, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compras, atestado de 

recebimento definitivo dos objetos e contra recibo, creditado em favor da Contratada, através de ordem 

bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 

da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

13. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

13.1. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial tem por objetivo descrever os serviços de recapeamento com CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), a serem executados em diversas vias noMunicípio de 

Pacajá-PA. 

O pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas, construída sobre a superfície final de 

terraplanagem com o objetivo de suportar esforços originados do tráfego de veículos, oferecer aos 

motoristas melhores condições de rolagem, conforto, economia e segurança. 

Um pavimento asfáltico, por sua vez, é constituído pelas camadas: revestimento asfáltico, base, 

sub-base, reforço do subleito e subleito. O revestimento asfáltico é a camada que está em contato 

direto com as rodas dos veículos e com as camadas intermediárias.As patologias ou 

defeitossuperficiais são os problemas que mais afetam os usuários. As irregularidades atrapalham 

o conforto na rodagem dos motoristas e podem causar acidentes. 

13.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Operações de tapa-buracos e de recapeamento consistem em reparar degradaçõesno 

revestimento asfáltico, de modo a se evitar maiores danos ao pavimento e se obter umasuperfície 

de rolamento segura e confortável. 

Os serviços deverão ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente (CBUQ) de espessura mínima de 4 (quatro) cm, (compactado).A aplicação do 

CBUQdeverá ser precedida deuma pintura de ligação com emulsão asfáltica catiônica. 

Cada membro da equipe que irá executar qualquer operação, já deve chegar aolocal munido 

de todos os equipamentos de proteção individual necessários à atividade. Oencarregado da equipe, 

para garantir a proteção coletiva, deve tomar as atitudes abaixorelacionadas: 
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• Decidir o local de estacionar o veículo, em razão da facilidade de descarga damassa 

asfáltica, do trânsito e da sinalização da área; 

• Observar o fluxo de veículos e pedestres, no local da operação e decidir sobre alocalização 

e distribuição das placas de sinalização e cones de advertência. As placas e cones devem 

proteger também o caminhão estacionado, que por sua vez será útil para apoio e proteção 

de toda a equipe que executará os serviços. 

• Manter livre faixa de tráfego com largura superior a 3,5 m em via de mão única ou dupla 

nos casos de tapa-buracos; 

• Considerar distância de 4 a 6 metros entre os cones delimitadores do trecho em reparos em 

todas as situações; 

• Se no início da demarcação ou recorte do buraco, estiver encharcado, deixar a execução do 

serviço para mais tarde ou para o dia seguinte, a não ser que no momento possa se 

providenciar a secagem do local, incluindo o desvio da água servida ou água de chuva que 

saturou o buraco; 

• Se durante a atividade de pintura de ligação ocorrer uma chuva, a operação deve ser 

interrompida para a continuidade mais tarde ou no dia seguinte, com o trecho devidamente 

seco; 

• Se durante a atividade de espalhamento e compactação do CBUQ ocorrer uma chuva, deve-

se concluir a compactação da camada espalhada, interromper então a operação para 

continuidade mais tarde ou no dia seguinte, sendo que a massa compactada anteriormente 

deverá estar devidamente seca. 

 

13.3. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO: 

 

• Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície a serem 

revestidas com capa asfáltica. A superfície deverá ser varrida de forma que todos os detritos 

sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura 

deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar.  

• A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso 

diretamente sobre a superfície do pavimento existente, previamente limpo. 

• Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo 

RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. A distribuição do 
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ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com 

bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição 

devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também 

estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10ºC ou em dias de chuva. 

• O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) será produzido na usina de asfalto à 

quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser 

descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de 

aplicação. 

• Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a 

temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. 

• A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual 

irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da 

seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima seja de 4 cm (compactado). 

• A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca 

e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. 

• A compactação da massa asfáltica deverá ser executada com rolos compactadores 

vibratórios. 

• Após o término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa 

asfáltica já tenha resfriado. 

• A sinalização viária deverá respeitar todas normas de trânsito vigentes para melhor 

segurança e conforto aos condutores. 

Fica reservada à Prefeitura Municipal de Pacajá - PA, neste ato representada 

pelaFISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular 

eporventura omisso neste memorial/especificação, e nos demais e que não seja definidoem outros 

documentos contratuais,como o próprio contrato ou outros elementosfornecidos. 

13.4. ENTREGA FINAL DA OBRA 

 

 A CONTRATADA realizará a limpeza final de obra, inclusive a retirada de todos os 

entulhos gerados como descarte em locais ambientalmente corretos e passado por 

aprovação pelo setor de fiscalização do municípioENGENHARIA. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 001/2021 

LOTE 02 – TAPA BURACO 

 

1. DO OBJETO 

 

Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de execução de serviço de tapa buraco em diversas vias do município de Pacajá-

PA. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS 

REFERENCIAIS DE MERCADO. 

 

O valor global estimado desta licitação é de R$ 2.524.307,48 (Dois milhões, quinhentos 

e vinte e quatro mil, trezentos e sete reais e quarenta e oito centavos) 

Segue planilha orçamentária abaixo, com os quantitativos e custos. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL: 

 

A presente licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

execução de tapa buraco, tem amparo legaldisposto na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Leis 

Federal nº. 8.666/93, Leis Complementares 123/2006 e 147/2014. 

 O registro de preços não obriga esta Administração a firmar contratações nas demandas 

estimadas, ou contratar os itens registrados, podendo realizar licitações específicas, 

obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência 

no fornecimento, em igualdade de condições. 

 

B.D.I.

 27,03%

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit 

com BDI 
 Total 

 1 

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4x2m - 4 und m²        32,00  R$    326,18  R$    414,34  R$      13.258,88 

 1.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m²        24,00  R$    837,33  R$ 1.063,66  R$      25.527,84 

 R$      38.786,72 

 2 

 2.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H    1.440,00  R$     94,06  R$    119,48  R$    172.051,20 

 2.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H    2.112,00  R$     27,83  R$     35,35  R$      74.659,20 

 R$    246.710,40 

 3 

 3.1  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  10.096,30  R$     16,69  R$     21,20  R$    214.041,56 

 3.2  102303 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       504,82  R$       6,15  R$       7,81  R$       3.942,61 

 3.3  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63  R$       7,19  R$       9,13  R$       9.217,92 

 3.4  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63  R$       7,19  R$       9,13  R$       9.217,92 

 3.5  96398 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       504,82  R$    345,93  R$    439,43  R$    221.830,86 

 3.6  100975 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       504,82  R$       6,97  R$       8,85  R$       4.467,61 

 3.7  96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  22.716,68  R$       2,46  R$       3,12  R$      70.876,03 

 3.8  95995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³    1.135,83  R$ 1.167,39  R$ 1.482,93  R$ 1.684.361,94 

 3.9  100986 SINAPI
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³    2.271,67  R$       7,23  R$       9,18  R$      20.853,91 

 R$ 2.238.810,36 

 R$ 2.524.307,48 

EQUIPE TÉCNICA

TOTAL ITEM 2

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

TOTAL ITEM 2

TOTAL GERAL 

TOTAL ITEM 1

OBRA: SERVIÇO DE TAPA BURACO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ-PA
Bancos

SINAPI - 09/2021 - Pará

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
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4. DA METODOLOGIA 

 

 O critério de julgamento da licitação deverá ser o menor preço global, visto que facilita 

a logística de solicitação e fiscalização de serviços por parte da Administração Municipal. 

 

5. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

 Abertura do processo licitatório é importante, pois a secretaria municipal de transporte, 

obras e serviços urbanos é carente de recursos humanos para desempenhar estes tipos de 

serviços e a demanda muito alta para execução de outros trabalhos acaba dificultando no 

planejamento na realização dos serviços a serem contratados. 

 É necessária a execução de tapa buraco em vias onde se encontra danificado. Os 

serviços de engenharia a serem contratados compreendem-se de fácil execução, visto que 

a maior parte do processo, é executada de forma manual. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

 Na proposta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas dos objetos 

ofertados, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em 

algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e 

demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não 

estejam registrados nestes documentos; 

 A empresa deverá fazer constar na sua proposta à garantia dos objetos, materiais e/ou 

equipamentos considerando a qualidade dos objetos e materiais de manutenções periódica 

dos mesmos, caso seja necessário, para que não haja risco de prejudicar os materiais 

ofertados e não perder os materiais; 

 Para atender o princípio da economicidade e ao interesse público, olicitantevencedordo 

certame deverá está instalado com toda estrutura necessária para que possa imediatamente 

disponibilizar os materiais e equipamentos, que deverão ser de total responsabilidade da 

empresa contratada ganhadora do certame, toda entrega e realização dos materiais; 
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 Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor preço unitário, 

desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência Anexo I e no Edital; 

 

7. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 Para presente licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto, serão 

formalizados Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as 

condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital 

de Licitação, do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada 

vencedora; 

 O prazo de vigência será de 12 (Doze) meses, prorrogáveis; 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

h) Visita ao local da obra: Os representantes das empresas LICITANTES deverão visitar o local da 

obra e/ou tomar conhecimento do local onde serão realizadas as obras concernentes ao objeto desta 

Licitação, com o intuito de proporcionar uma avaliação das dificuldades, o modelo de atestado que 

comprova a visita ao local da obra deverá ser devidamente preenchido, conforme modelo do Anexo a este 

Edital, e apresentado junto com os documentos de habilitação. 

 A visita será previamente agendada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Com ao menos 24h de antecedência, 

pelo email: conveniiopacaja@gmail.com, telefone: (11) 30146535. Os licitantes deverão 

comparecer ao local e hora designados munidos dos seguintes documentos: 

• Certidão de regularidade junto ao CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica), e/ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da pessoa jurídica e do profissional responsável; 

• Carta de credenciamento ao qual indique o profissional responsável pela visita técnica, com firma 

reconhecida em cartório; 

i) Certidão de regularidade junto ao CREA: Registro ou inscrição da licitante, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica), e/ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes 
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estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), da região da Sede da Empresa; 

j) Comprovação de Capacidade Técnica Operacional: A empresa deverá apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica (Atestado, Declaração ou Certidão de Acervo Técnico-CAT), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão em execução de serviços pertinente com o 

objeto desta licitação, no mínimo de 50% dos serviços de maior relevância, conforme disposto no art. 30, 

II, da Lei nº 8.666/93; 

 

 

k) Capacidade Técnica Profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional Engenheiro Civil, de nível superior ou profissional 

que tenham atribuições na área de atuação, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 

objeto da licitação, conforme disposto no Art. 30, § 1º, I da Lei 8.666/93, o qual será o responsável pela 

execução dos serviços: 

 3 

 3.1 
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²  10.096,30 

 3.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 

SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³       504,82 

 3.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63 

 3.4 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³    1.009,63 

 3.5 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³       504,82 

 3.6 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³       504,82 

 3.7 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
m²  22.716,68 

 3.8 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³    1.135,83 

 3.9 
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³    2.271,67 

SERVIÇOS DE TAPA BURACO
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  d.1) Entende-se por características semelhantes ao objeto da licitação, o (s) atestado 

(s) que contemplem serviços condizentes com o objeto desta licitação. 

  d.2) Profissional(eis) técnico(s) responsável(eis) pelos serviços, deverá(ao) 

comprovar seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA 

(Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física), e/ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo 

Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), da região da Sede da Empresa. 

l) A comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

do profissional de nível superior (engenheiro civil e/ou arquiteto), conforme citado no subitem 8.3.3 deste 

edital, deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

  e.1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do 

Trabalho e/ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), que demonstrem a identificação 

do profissional; 

  e.2) Ato constitutivo em vigor da empresa, devidamente registrado no órgão de 

Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da Licitante ou Ata da Assembleia 

em vigor, para o caso de sócios e dirigentes; 

  e.3) Contrato de prestação de serviços, firmado pelas partes, com assinaturas 

reconhecidas em Cartório de Títulos e Documentos em vigência; 

  e.4) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

m) Apresentar Relação explícita e Declaração formal de disponibilidade, caso vencedora do certame, 

das instalações, dos materiais/equipamentos e pessoal técnico, disponíveis e adequados para a realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no Artigo 30, II da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 

n) Declaração do responsável técnico pela execução dos serviços, que caso a licitante seja vencedora 

do certame, aceita a sua inclusão na equipe técnica, onde se manterá a frente dos serviços, em tempo 

integral, até o seu recebimento definitivo, com firma reconhecida em cartório. 

 

9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO E MATERIAIS A SEREM 

DISPONIBILIZADOS 
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j) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário, conforme memorial descritivo em anexo; 

k) A execução dos serviços será iniciada em 5 dias após recebimento da Ordem de Serviço/Nota de 

Empenho; 

l) O período para conclusão dos serviços será apresentado no ato da solicitação pelo Setor de 

engenharia; 

m) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta; 

n) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades; 

o) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 

empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

• Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

p) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

q) O serviço será executado no seguinte local: Várias vias urbanasem Pacajá-PA. 

r) O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

i) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997; 

j) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência; 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

k) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 

de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

l) A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com 

o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

m) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 

2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

n) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

o) A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo Fiscal de Contrato: Engº André Augusto 

S. Ferreira CREA/PA 150957727 e Engº Anderson de Souza Severino CREA/PA 1516294114; 

p) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

g) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes da 

execução do serviço, sem qualquer ônus; 

h) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste serviço; 

i) Substituir às suas expensas, todo e qualquer material em desacordo com as especificações da 

Proposta de Preços e padrões de qualidade exigidos; 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrente 

de sua culpa ou dolo até a entrega dos materiais; 

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução 

deste serviço; 
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l) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 

1º e 2º da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

 

a) Rejeitar os materiais que não estejam de acordo com proposta, que não atendam aos requisitos 

constantes das especificações do Termo de Referência; 

b) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho; 

c) O pagamento será efetuado parceladamente, até 30 (trinta) dias após a comprovação de execução 

do serviço, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compras, atestado de 

recebimento definitivo dos objetos e contra recibo, creditado em favor da Contratada, através de ordem 

bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 

da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

13. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

a. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial tem por objetivo descrever os serviços de tapa-buraco e de pavimentação, 

com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), a serem executados em diversas vias 

noMunicípio de Pacajá-PA. 

O pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas, construída sobre a superfície final de 

terraplanagem com o objetivo de suportar esforços originados do tráfego de veículos, oferecer aos 

motoristas melhores condições de rolagem, conforto, economia e segurança. 

Um pavimento asfáltico, por sua vez, é constituído pelas camadas: revestimento asfáltico, base, 

sub-base, reforço do subleito e subleito. O revestimento asfáltico é a camada que está em contato 

direto com as rodas dos veículos e com as camadas intermediárias.As patologias ou 

defeitossuperficiais são os problemas que mais afetam os usuários. As irregularidades atrapalham 

o conforto na rodagem dos motoristas e podem causar acidentes. 

b. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Operações de tapa-buracos e de recapeamento consistem em reparar degradaçõesno 

revestimento asfáltico, de modo a se evitar maiores danos ao pavimento e se obter umasuperfície 

de rolamento segura e confortável. 
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Os serviços deverão ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente (CBUQ) de espessura mínima de 4 (quatro) cm, (compactado).A aplicação do 

CBUQdeverá ser precedida deuma pintura de ligação com emulsão asfáltica catiônica. 

Cada membro da equipe que irá executar qualquer operação, já deve chegar aolocal munido 

de todos os equipamentos de proteção individual necessários à atividade. Oencarregado da equipe, 

para garantir a proteção coletiva, deve tomar as atitudes abaixorelacionadas: 

• Decidir o local de estacionar o veículo, em razão da facilidade de descarga damassa 

asfáltica, do trânsito e da sinalização da área; 

• Observar o fluxo de veículos e pedestres, no local da operação e decidir sobre alocalização 

e distribuição das placas de sinalização e cones de advertência. As placas e cones devem 

proteger também o caminhão estacionado, que por sua vez será útil para apoio e proteção 

de toda a equipe que executará os serviços. 

• Manter livre faixa de tráfego com largura superior a 3,5 m em via de mão única ou dupla 

nos casos de tapa-buracos; 

• Considerar distância de 4 a 6 metros entre os cones delimitadores do trecho em reparos em 

todas as situações; 

• Se no início da demarcação ou recorte do buraco, estiver encharcado, deixar a execução do 

serviço para mais tarde ou para o dia seguinte, a não ser que no momento possa se 

providenciar a secagem do local, incluindo o desvio da água servida ou água de chuva que 

saturou o buraco; 

• Se durante a atividade de pintura de ligação ocorrer uma chuva, a operação deve ser 

interrompida para a continuidade mais tarde ou no dia seguinte, com o buraco devidamente 

seco; 

• Se durante a atividade de espalhamento e compactação do CBUQ ocorrer uma chuva, deve-

se concluir a compactação da camada espalhada, interromper então a operação para 

continuidade mais tarde ou no dia seguinte, sendo que a massa compactada anteriormente 

deverá estar devidamente seca. 

 

c. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE TAPA-BURACOS: 

 

• Delimitar a área a ser recortada, formando uma figura geométrica de lados definidos como 

uma poligonal qualquer, por exemplo, um retângulo, etc. 
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• Recortar o revestimento a ser removido com a utilização de cortadora de piso elétrica com 

disco de corte. É fundamental que a face do recorte faça um ângulo de 90º com 

revestimento existente. 

• Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da área esburacada. Os 

resíduos e entulhos devem ser removidos e deixados em local que não obstrua o trânsito 

de veículos e de pedestres. Os resíduos e entulhos também devem ficar longe das bocas de 

lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. Ao concluir a 

operação, o encarregado deve informar ao fiscal dos serviços para que seja providenciada 

a remoção dos entulhos. 

• Efetuar a limpeza da área, utilizando vassouras ou compressor. Na varrição ou limpeza 

com compressor, retirar todo o pó que estiver solto. Com um regador, espalhar pouca 

água,suficiente para assentar a poeira e garantir a inexistência de pó solto. A varrição e 

limpezacom o compressor deverá se estender sobre o pavimento existente, numa área 

maior que aprevista para a pintura de ligação. 

• Executar a pintura de ligação no fundo e nas paredes verticais da área recortada, utilizando 

emulsão asfáltica, pura ou diluída no máximo em 20% de água, a critério da Fiscalização. 

A pintura de ligação constitui-se na aplicação de uma camada de material betuminoso que, 

quando utilizado sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução 

de um novo revestimentobetuminoso, promove a aderência e impermeabilização entre este 

revestimento e a camada subjacente. A emulsão deve cobrir toda a área que vai receber a 

massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 

20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. A emulsão asfáltica 

deve ser transportada e utilizada com o máximo de zelo, afim de não sujar passeios, meio-

fios, canteiros, jardins, rampas de garagem, etc. 

• Preencher o local com CBUQ, na temperatura entre 110º C e 177º. Se for observado que a 

temperatura não está dentro dos limites acima citados, ou se a massa contiver alguma 

irregularidade, o caminhão será devolvido imediatamente, ficando o prejuízo 

sobreresponsabilidade da contratada. O preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 

(cinco) minutos após a execução da pintura de ligação, devido à necessidade de ruptura da 

emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo, a massa deve ser bem espalhada, 

preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a massa com o pavimento 

existente. Em seguida, executa se a primeira compactação com placa vibratória reversível. 
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A aplicação desta nova camada deverá atingir toda a área pintada (10 a 20 cm externos ao 

recorte). Ao efetuar orastelamento da massa asfáltica, deve-se tomar o cuidado para a 

massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para não haver 

empoçamento de água. 

• Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um regador. Não 

poderá ocorrer formação de poças. O objetivo é facilitar o deslizamento do compactador 

sobre a massa e proporcionar um acabamento liso quando da operação de compactação 

final. 

• Compactar o CBUQ até obter um acabamento liso. A compactação ficará finalizada 

quando o compactador não deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente 

locais com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o 

local mais 1 cm de massa e com a utilização do rastelo retirar o material granulado. Outra 

vez espalhar pequena quantidade de água e compactar novamente. Atenção especial deve 

ser dada na compactação da camada junção da massa nova com o pavimento antigo, 

evitando deixar aberturas que permitam a penetração de água, quer de chuva, quer lançada 

na rua por moradores. A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da 

área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no revestimento. Deverá ser 

executada em faixas da largura do compactador, e se processar de tal maneira que uma 

passada recubra a metade da passada anterior. 

• Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que normalmente ficam nas 

junções da massa nova com o pavimento velho. Deixar o local da operação bem varrido. 

Os materiais excedentes devem ser depositados junto com os resíduos e entulhos em locais 

já recomendados para serem removidos posteriormente. 

Fica reservada à Prefeitura Municipal de Pacajá - PA, neste ato representada 

pelaFISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular 

eporventura omisso neste memorial/especificação, e nos demais e que não seja definidoem outros 

documentos contratuais,como o próprio contrato ou outros elementosfornecidos. 

d. ENTREGA FINAL DA OBRA 

 

 A CONTRATADA realizará a limpeza final de obra, inclusive a retirada de todos os 

entulhos gerados como descarte em locais ambientalmente corretos e passado por 

aprovação pelo setor de fiscalização do municípioENGENHARIA. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP 001/2021 

LOTE 02 – CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA 

 

 

1. DO OBJETO 

Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto no 

bairro Alto Bonito em Pacajá-PA, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

 

2. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MEIO FIO, SARJETAS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO 

DE CONCRETO EM VARIOS BAIRROS DE PACAJÁ-PA 
 BDI (%)  28,82% 

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND  QUANT  
 VALOR 

UNIT  

 VALOR 

UNIT 

COM BDI  

 VALOR TOTAL 

COM BDI  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 11340 SEDOP 
PLACA DE OBRA EM LONA COM 

PLOTAGEM DE GRÁFICA (3X2) 
m²          6,00   R$    174,54   R$    224,84   R$           1.349,04  

1.2 10008 SEDOP LIMPEZA DO TERRENO m²   3.600,00   R$        1,92   R$        2,47   R$           8.892,00  

TOTAL ITEM 1  R$         10.241,04  

2 CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS 

2.1 30011 SEDOP 

ATERRO INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA, TRANSPORTE E 

APILOAMENTO 

m³   1.350,00   R$      99,95   R$    128,75   R$       173.812,50  

2.2 
20018 SEDOP 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE 

CONCRETO SIMPLES m³      270,00   R$    234,37  
 R$    301,91   R$         81.515,70  

2.3 94269 SINAP 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 60 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 

CM BASE DA SARJETA) X 26 CM 

ALTURA. AF_06/2016 

m   7.200,00   R$      67,74   R$      87,26   R$       628.272,00  

2.4 130492 SEDOP 
CALÇADA EM CONCRETO 

SIMPLES e=6cm, COM JUNTA SECA 
m²   9.000,00   R$      99,14   R$    127,71   R$    1.149.390,00  

TOTAL ITEM 2  R$    2.032.990,20  

TOTAL GERAL  R$    2.043.231,24  
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3. FUNDAMENTO LEGAL: 

A presente licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto, tem amparo 

legal 

disposto na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Leis Federal nº. 8.666/93, Leis Complementares 

123/2006 e 147/2014. 

 

4. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 O registro de preços não obriga esta Administração a firmar contratações nas demandas 

estimadas, ou contratar os itens registrados, podendo realizar licitações específicas, 

obedecida a legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie aos detentores do registro de preços, sendo-lhes assegurada a preferência 

no fornecimento, em igualdade de condições. 

 

5. DA METODOLOGIA 

 O critério de julgamento da licitação deverá ser o menor preço global, visto que facilita 

a logística de solicitação e fiscalização de serviços por parte da Administração Municipal. 

 

6. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

 Abertura do processo licitatório é importante, pois a secretaria municipal de transporte, 

obras e serviços urbanos é carente de recursos humanos para desempenhar estes tipos de 

serviços e a demanda muito alta para execução de outros trabalhos acaba dificultando no 

planejamento na realização dos serviços a serem contratados. 

 É necessária a execução de meio fio e sarjetas em vias onde se encontra danificado ou 

sua inexistência. Outro ponto fundamental da contratação é execução de calçada e rampa 

de acessibilidade na frente de prédios públicos, praças e vias urbanas atendendo normas de 

acessibilidade e estatuto das cidades. Os serviços de engenharia a serem contratados 

compreendem-se de fácil execução, visto que a maior parte do processo, a mão de obra é 

executada de forma manual. 
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7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

 Na proposta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas dos objetos 

ofertados, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em 

algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e 

demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não 

estejam registrados nestes documentos; 

 A empresa deverá fazer constar na sua proposta à garantia dos objetos, materiais e/ou 

equipamentos considerando a qualidade dos objetos e materiais de manutenções periódica 

dos mesmos, caso seja necessário, para que não haja risco de prejudicar os materiais 

ofertados e não perder os materiais; 

 Para atender o princípio da economicidade e ao interesse público, olicitantevencedordo 

certame deverá está instalado com toda estrutura necessária para que possa imediatamente 

disponibilizar os materiais e equipamentos, que deverão ser de total responsabilidade da 

empresa contratada ganhadora do certame, toda entrega e realização dos materiais; 

 Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor preço unitário, 

desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência Anexo I e no Edital; 

 

8. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 Para presente licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto, serão 

formalizados Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as 

condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital 

de Licitação, do Termo de Referência e da Proposta de Preços da empresa considerada 

vencedora; 

 O prazo de vigência será de 12 (Doze) meses, prorrogáveis; 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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o) Visita ao local da obra: Os representantes das empresas LICITANTES deverão visitar o local da 

obra e/ou tomar conhecimento do local onde serão realizadas as obras concernentes ao objeto desta 

Licitação, com o intuito de proporcionar uma avaliação das dificuldades, o modelo de atestado que 

comprova a visita ao local da obra deverá ser devidamente preenchido, conforme modelo do Anexo a este 

Edital, e apresentado junto com os documentos de habilitação. 

p) A visita será previamente agendada na SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS 

E SERVIÇOS URBANOS. Com ao menos 24h de antecedência, pelo email: conveniiopacaja@gmail.com, 

telefone: (11) 30146535. Os licitantes deverão comparecer ao local e hora designados munidos dos 

seguintes documentos: 

• Certidão de regularidade junto ao CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica), e/ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da pessoa jurídica e do profissional responsável; 

• Carta de credenciamento ao qual indique o profissional responsável pela visita técnica, com firma 

reconhecida em cartório; 

q) Certidão de regularidade junto ao CREA: Registro ou inscrição da licitante, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica), e/ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes 

estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), da região da Sede da Empresa; 

r) Comprovação de Capacidade Técnica Operacional: A empresa deverá apresentar Atestado de 

Capacidade Técnica (Atestado, Declaração ou Certidão de Acervo Técnico-CAT), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão em execução de serviços pertinente com o 

objeto desta licitação, no mínimo de 50% dos serviços de maior relevância, conforme disposto no art. 30, 

II, da Lei nº 8.666/93; 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID TOTAL 50% 

2.3 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE 

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

m 7.200,00 3.600,00 

2.4 
CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES e=6cm, COM 

JUNTA FRIA 
m² 9.000,00 4.500,00 

 

s) Capacidade Técnica Profissional: Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional Engenheiro Civil, de nível superior ou profissional 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

que tenham atribuições na área de atuação, devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 

objeto da licitação, conforme disposto no Art. 30, § 1º, I da Lei 8.666/93, o qual será o responsável pela 

execução dos serviços: 

  e.1) Entende-se por características semelhantes ao objeto da licitação, o (s) atestado 

(s) que contemplem serviços condizentes com o objeto desta licitação. 

  e.2) Profissional(eis) técnico(s) responsável(eis) pelos serviços, deverá(ao) 

comprovar seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA 

(Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física), e/ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo 

Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), da região da Sede da Empresa. 

t) A comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

do profissional de nível superior (engenheiro civil e/ou arquiteto), conforme citado no subitem 8.3.3 deste 

edital, deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

  f.1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do 

Trabalho e/ou Ficha de Registro de Empregados (FRE), que demonstrem a identificação 

do profissional; 

  f.2) Ato constitutivo em vigor da empresa, devidamente registrado no órgão de 

Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da Licitante ou Ata da Assembleia 

em vigor, para o caso de sócios e dirigentes; 

  f.3) Contrato de prestação de serviços, firmado pelas partes, com assinaturas 

reconhecidas em Cartório de Títulos e Documentos em vigência; 

  f.4) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

 

u) Apresentar Relação explícita e Declaração formal de disponibilidade, caso vencedora do certame, 

das instalações, dos materiais/equipamentos e pessoal técnico, disponíveis e adequados para a realização 

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no Artigo 30, II da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 

v) Declaração do responsável técnico pela execução dos serviços, que caso a licitante seja vencedora 

do certame, aceita a sua inclusão na equipe técnica, onde se manterá a frente dos serviços, em tempo 
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integral, até o seu recebimento definitivo, com firma reconhecida em cartório. 

 

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO E MATERIAIS A SEREM 

DISPONIBILIZADOS 

 

s) Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 

estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário, conforme memorial descritivo em anexo; 

t) A execução dos serviços será iniciada em 5 dias após recebimento da Ordem de Serviço/Nota de 

Empenho; 

u) O período para conclusão dos serviços será apresentado no ato da solicitação pelo Setor de 

engenharia; 

v) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 30 dias, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta; 

w) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades; 

x) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 

empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

• Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

y) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

z) O serviço será executado no seguinte local: Várias vias urbanas, calçamento de logradouros 

públicos, praças e prédios públicos dentro do Bairro Alto Bonito em Pacajá-PA. 

aa) O prazo de vigência será de 60 (sessenta) dias. 

 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

q) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 
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perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 

2.271, de 1997; 

r) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência; 

s) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 

de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

t) A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com 

o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

u) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 

2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

v) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

w) A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo Fiscal de Contrato: Engº André Augusto 

S. Ferreira CREA/PA 150957727 e Engº Anderson de Souza Severino CREA/PA 1516294114; 

x) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

m) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes da 

execução do serviço, sem qualquer ônus; 

n) Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste serviço; 

o) Substituir às suas expensas, todo e qualquer material em desacordo com as especificações da 

Proposta de Preços e padrões de qualidade exigidos; 
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p) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrente 

de sua culpa ou dolo até a entrega dos materiais; 

q) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução 

deste serviço; 

r) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 

1º e 2º da Lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

13. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

 

a) Rejeitar os materiais que não estejam de acordo com proposta, que não atendam aos requisitos 

constantes das especificações do Termo de Referência; 

b) Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho; 

c) O pagamento será efetuado parceladamente, até 30 (trinta) dias após a comprovação de execução 

do serviço, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compras, atestado de 

recebimento definitivo dos objetos e contra recibo, creditado em favor da Contratada, através de ordem 

bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número 

da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

14. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 14.1. CONVENÇÕES PRELIMINARES 

 O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas daEXECUÇÃO DE MEIO 

FIO, SARJETAS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO DE CONCRETO, 

que será executado de acordo com as especificaçõestécnicas que seguem dentro das normas 

de construção. 

 Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providências e despesas 

correspondentes a 

aquisição de serviços de mão de obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e 

ferramentas necessárias àexecução dos serviços. 

 

 13.2. EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA 

a) Limpeza de vala e retirada do meio fio existente: 
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Primeiramente será aberta uma vala de 10 cm de profundidade para assentamento da 

sarjeta,consequentemente apiloada e compactada. Quando for o caso de meio fio existente 

danificado realizar suaretirada e alocar em caçambas. 

b) Materiais: 

 O meiofio e sarjetas serão executados com concreto composto por cimento Portland, areia e 

pedrabritada, sendo que estes materiais deverão obedecer às seguintes especificações: 

• EM-1 da PCR – Cimento Portland; 

• ES-E06 da PCR – Concretos. 

 O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas será do tipo usinado ou 

moldado in loco e deverá possuir resistência mínima de 15,0 MPa, no ensaio de compressão 

simples, a 28 dias de idade”. 

 Os meio-fios e sarjetas deverão obedecer conforme especificações apresentadas nas 

planilhas de serviços 

em relação às dimensões, ao tipo de tráfego e condições de utilização. 

 O consumo de concreto deverá respeitar um percentual de 0,042 m³/m em seção normal 

para execução de 

meio-fios e sarjetas. 

 

13.3. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

a) Limpeza manual do terreno:  

 As calçadas deverão ser previamente capinadas, aterradas com material de 1ª 

qualidade e fortemente 

apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, de modo a construir uma superfície firme 

e de resistência 

uniforme. 

 Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, será necessário proceder-se sua 

remoção até uma 

profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente. 

b) Concretagem e acabamento: 

Os quadros devem ter largura máxima de 2 (dois) metros, e serem concretados 

alternadamente oucontinuo, formando junta de dilatação, usando para tanto, ripas de 
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madeira sustentadas por pontas de ferroredondo de 10 cm e 30 cm de comprimento, 

cravadas alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de no máximo 1,50 m ou utilizar 

juntadas serrada com 1 a 3 mm de espessura conforme a aplicação e analise do setorde 

engenharia. 

As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples 

justaposição dasextremidades. 

Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente. As ripas 

servirão como forma devendo ser retiradas antes da concretagem do quadro lateral.A 

calçada acabadadeverá ter caimento médio de 2% em direção à rua não devendo apresentar 

nichos. 

O acabamento deverá ser feito com desempenadeira de mão. 

 

13.4.CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE. 

 A rampa de acessibilidade será construída em contrapiso de espessura em 5cm 

desempenado e alisadoconforme projeto em anexo. 

 A rampa de deverá respeitar as inclinações e dimensões conforme a NBR 9050/2015. 

A instalação do piso podo tátil de alerta em concreto será rejuntada com argamassa e com 

dimensões de25x25cm conforme projeto. A cor será amarela. 

 A CONTRATADA deverá recuperar meio fio e sarjeta que danificar pela construção da 

rampa de 

acessibilidade. 

 

13.5. ENTREGA FINAL DA OBRA 

 A CONTRATADA realizará a limpeza final de obra, inclusive a retirada de todos os 

entulhos gerados como descarte em locais ambientalmente corretos e passado por 

aprovação pelo setor de fiscalização do município ENGENHARIA. 
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ANEXO II MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA.  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT  

 

Na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL da empresa (Razão social), inscrita no CNPJ 

nº_________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone(xx)xx, OUTORGA-SE à pessoa qualificada amplos e gerais 

poderes para formular propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução 

documentos pertencentes a esta empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as 

fases, podendo, ainda, praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, 

inclusive a interposição de recursos administrativos.  

 

CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), nacionalidade, estado 

civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº_________e do CPF nº__________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP, 

Telefone(xx)xxx), e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, a participar da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

001/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura eeventual contratação de empresa(s) para 

prestação de serviços de execução de recapeamento, pavimentação, serviços de tapa buraco, 

serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concretoem diversas 

vias do município de PACAJÁ, Estado do Pará, de acordo com as especificações e informações 

técnicas constantes dos Anexos integrantes deste Edital, bem como outras informações contidas 

ainda em conformidade com os projetos anexos ao Projeto Básico. 

 

Declaramos, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a).  

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 

da empresa licitante.  
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

(NOME DA LICITANTE), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ-MF, sob no (NN.NNN.NNN/NNNN-DV), com sede na (Endereço 

completo – CEP – Cidade – UF), neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO 

SÓCIO/REPRESENTANTE), (qualificação), residente e domiciliado (Endereço completo – CEP 

– Cidade – UF), inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob no 

(NNN.NNN.NNN-DV), 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente 

data, não estar submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em 

licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter 

recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 

Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA 

HABILITAÇÃO no processo licitatório, objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, 

promovido pelo Município de PACAJÁ, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos 

suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em 

todos os seus detalhamentos.  

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

Cargo 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO 

ART. 7º DA CF 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA.  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

(NOME DA LICITANTE), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ-MF, sob no (NN.NNN.NNN/NNNN-DV), com sede na (Endereço 

completo – CEP – Cidade – UF), neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO 

SÓCIO/REPRESENTANTE), (qualificação), residente e domiciliado (Endereço completo – CEP 

– Cidade – UF), inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob no 

(NNN.NNN.NNN-DV),  

 

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital do processo licitatório, objeto da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, promovido pelo Município de PACAJÁ, Estado do 

Pará, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7o 

da Constituição Federal de 1988 (Lei no 9.854/99).  

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 

da empresa licitante.  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA.  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], 

inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx] e inscrição Estadual nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] 

[nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o 

nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006.  

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Nome, 

Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 

da empresa licitante.  

 

Obs: para fins de comprovação/validação dos termos da presente declaração, o licitante deverá 

anexar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA ou documento equivalente, emitida pela Junta Comercial 

do Estado, domicilia ou sede do licitante, ou outra na forma da Lei.  
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ANEXO VI  

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA.  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

(NOME DA LICITANTE), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ-MF, sob n o (NN.NNN.NNN/NNNN-DV), com sede na (Endereço 

completo – CEP – Cidade – UF), neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO 

SÓCIO/REPRESENTANTE), (qualificação), residente e domiciliado (Endereço completo – CEP 

– Cidade – UF), inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob no 

(NNN.NNN.NNN-DV), e por intermédio de seu responsável técnico o Sr. (NOME DO 

ENGENHEIRO), (qualificação), residente e domiciliado (Endereço completo – CEP – Cidade – 

UF), inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob no 

(NNN.NNN.NNN-DV), no CREA (UF) nº,  

 

DECLARA para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação na 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT, que vistoriou o local onde será executada a obra, 

objeto da referida licitação.  

 

Declaro que em____/____/2021 a empresa supracitada, vistoriou minuciosamente, os 

locais onde serão executados os serviços, objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, 

tomando conhecimento de todas as informações e condições para a execução dos serviços 

licitados.  

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Nome, 

Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Representante do município 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA.  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº _________, na Inscrição Estadual nº ________________, com sede na 

____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 

Telefone(xx)xx), e-mail:________________através de seu representante legal/procurador o(a) 

Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____;  

 

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA no 001/2021, promovido pelo Município de 

PACAJÁ– PA, que:  

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;  

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;  

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e seus Anexos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

DECLARA para fins de participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 que, caso 

venha a vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s) será(ão):  

 

Nome do Representante(s)Técnico(s): 

Especialidade : 

Nº de Registro : 

Data de Registro: 

Assinatura : 

 

DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s), 

com a devida anuência do mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a 

sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, visto que o(s) 

mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme exige o edital.  

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.  

 

Cidade -UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPIO DE PACAJÁ- PA.  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 

 

(NOME DA LICITANTE), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ-MF, sob no (NN.NNN.NNN/NNNN-DV), com sede na (Endereço completo – 

CEP – Cidade – UF), neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO SÓCIO/REPRESENTANTE), 

(qualificação), residente e domiciliado (Endereço completo – CEP – Cidade – UF), inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob no (NNN.NNN.NNN-DV),  

Prezados Senhores, 

 

 Apresentamos proposta referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, cujo objeto 

é a Registro de Preços para futura eeventual contratação de empresa(s) para prestação de serviços 

de execução de recapeamento, pavimentação, serviços de tapa buraco, serviços de execução de 

meio fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concretoem diversas vias do município de 

PACAJÁ, de acordo com as especificações e informações técnicas constantes dos Anexos 

integrantes deste Edital, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com os 

termo de referência, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e 

perfeita implantação de todos os elementos definidos, de acordo com as especificações e 

informações técnicas constantes dos Anexos integrantes do Edital, bem como outras informações 

contidas no Processo Administrativo, e ainda em conformidade com arquivos anexos ao Termo de 

Referência e Memorial Descritivo.  

 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no 

Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT, bem como que verificamos todas as 

especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 

documentos que dela fazem parte.  

 

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 

forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta 

proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.  

 

LOTE  ESPECIFICAÇÃO VALOR 

GLOBAL 

01 contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de execução de serviço de recapeamento em 

diversas vias do município de Pacajá-PA 

 

02 contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de execução de serviço de tapa buraco em 

diversas vias do município de Pacajá-PA 
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03 contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção 

de calçadas em piso de concreto 

 

 VALOR GLOBAL  

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: _________ ( _________________________ ), meses contados a partir 

da data da ordem de serviço mediante assinatura do contrato, deduzidos os dias determinados em 

ordem de paralisação, se ocorrer.  

Nome e numero do cadastro do engenheiro responsável pela execução do serviço, o qual será 

elemento de contato entre nossa empresa e o Município de PACAJÁ, Estado do Tocantins: 

_________________________.  

É parte integrante desta proposta a Planilha de Custos (em anexo) obedecendo aos critérios 

previstos no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT.  

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome:  

Cargo:  

CPF: 

RESPONSAVEL TECNICO  

Nome:  

Cargo:  

CREA: 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021.  

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Nome, 

Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IX  

 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS», o Município de «CIDADE», com sede na 

«ENDERECO_PREFEITURA», nos termos da Lei nº 8.666/93, e das demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Concorrência Pública  para 

Registro de Preços n° «NO_LICITACAO»,   RESOLVE registrar os preços para (objeto 

licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 

primeiro lugar no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para prestação de serviços de 

execução de recapeamento, pavimentação, serviços de tapa buraco, serviços de execução de meio 

fio, sarjetas e construção de calçadas em piso de concreto em diversas vias do município de 

PACAJÁ, Estado do Pará 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 

CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, 

quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com o Contratante. 
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Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a cinqüenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de 

Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

O recebimento, o local e o prazo de execução dos serviços deverão ocorrer de acordo com as 

especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo da expedição da 

mesma. 

 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no 

Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), 

discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos 

materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota 

Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de 

Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins 

liquidação. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 

ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento 

definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 

efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 

crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se 

necessário. 

 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 

do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=I x N x VP 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 
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A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 

ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos produtos e execução dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do 

pedido do bem. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Concorrência Pública para Registro de Preços n° 

«NO_LICITACAO», a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 

 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 

Administração; 

 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 

obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não 

entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao 

contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto 

perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 

poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no  

art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-

se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido. 

 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 

o Contratante poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido 

do fornecimento; 

 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação 

ao representante designado pela contratante. 

 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e 

deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas 

notas fiscais; 

 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações 

técnicas. 
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II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua 

conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

• A pedido, quando: 

 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 

ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

• Automaticamente: 

 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento 

na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem 

de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO E 

EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO 

As execuções do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela 

contratante. 

 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 

e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 

registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, 

a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços, constam na CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, que se constitui a 

presente Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 

12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, 

sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, 

após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 

especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Concorrência Pública  para Registro de Preços nº  

«NO_LICITACAO» e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 
 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 
 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de «CIDADE», 

com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 «CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», «DATA_ATA_REGISTRO_PRECOS_COMUM» 

 

 

MUNICÍPIO DE «CIDADE» 

C.N.P.J.  nº  «CGC_PREFEITURA» 

CONTRATANTE 

  

 

«ASSINAT_LICITANTES_VENC» 
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ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE PACAJÁATRAVÉS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ- PA E A EMPRESA: 

______________________________________, VISANDO A Registro de Preços para futura e 

eventual contratação de empresa(s) para prestação de serviços de execução de recapeamento, 

pavimentação, serviços de tapa buraco, serviços de execução de meio fio, sarjetas e construção de 

calçadas em piso de concretoem diversas vias do município de PACAJÁ, Estado do Pará, de 

acordo com as especificações e informações técnicas constantes dos Anexos integrantes deste 

Edital, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com os projetos anexos ao 

Projeto Básico. 

a) CONTRATANTE: Município de PACAJÁ, Estado do Pará, através da Prefeitura municipal de 

PACAJÁ, inscrita no CNPJ nº 22.981.427/0001-50, com sede na Avenida João Miranda dos 

Santos,  nº 67 – Novo Horizonte- PACAJÁ- PA, denominada CONTRATANTE, neste Ato 

representado pelo Prefeito, Sr. André Rios de Rezende, brasileiro, casado, portador do RG Nº 

.....................e CPF Nº ........................ residente e domiciliado na ........................................, nesta 

cidade;  

b) CONTRATADA: _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº __________________, e Inscrição Estadual nº _______________ com sede na 

___________________, na cidade de ______________- ___, neste ato representada pelo Sr. 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do CPF sob o nº 

________________, e RG sob o nº ___________, residente e domiciliado em _____________, 

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:  

 

CLAÚSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO  

 

1.1 O presente Contrato decorre de Ato de Ratificação do procedimento licitatório acerca da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT, por parte do Sr. prefeito, que, agindo no exercício 

de suas atribuições constitucionais, com fundamento no disposto na Lei nº 8.666/93, conforme 

Despacho Adjudicatório e Termo de Homologação de ____/____/2021, tudo constante no 

Processo licitatório, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.  

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO  

 

2.1 O objeto do presente contrato é a contratação pelo regime de execução indireta tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL visando a contratação de empresa(s) para prestação de serviços de execução de 

recapeamento, pavimentação, serviços de tapa buraco, serviços de execução de meio fio, sarjetas 

e construção de calçadas em piso de concreto em diversas vias do município de PACAJÁ, Estado 

do Pará, de acordo com as especificações e informações técnicas constantes dos Anexos 

integrantes deste Edital, bem como outras informações contidas ainda em conformidade com os 

projetos anexos ao Projeto Básico, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT seus Anexos, 

bem como outras informações contidas no Processo Administrativo.  

 

CLAÚSULA TERCEIRA - DAS NORMAS TÉCNICAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA A 

CONTRATADA 

  



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

3.1 Obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as melhores normas 

técnicas específicas e empregando materiais de excelente qualidade, bem como mão-de-obra 

qualificada. 

 

CLAÚSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES, OMISSÕES E ACRÉSCIMOS  

 

4.1 Pelo presente a CONTRATADA obriga-se a executar nas mesmas condições deste contrato, 

os acréscimos necessários na obra, quando, devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato.  

 

4.2 Este contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:  

 

4.2.1 Unilateralmente, pelo CONTRATANTE:  

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações visando melhor adequação técnica 

aos objetivos a que se destina;  

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;  

c) Quando houver interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da administração.  

 

4.2.2 - Por acordo das partes:  

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;  

b) Quando necessária a modificação do regime de execução ou do modo de fornecimento, em face 

de verificação técnica e da inaplicabilidade nos termos contratuais originários;  

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido, o valor inicial atualizado;  

d) No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os materiais e 

depositado os mesmos no canteiro, deverão ser pagos pelo CONTRATANTE aos mesmos custos 

de aquisição, regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, e quaisquer outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão poderão ser indenizados, desde que regularmente 

comprovados;  

e) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o 

caso;  

 

CLAÚSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1 A fiscalização dos serviços será feita por responsáveis técnicos designados pelo 

CONTRATANTE a Sra. Engenheira Civil - __________________________ CREA: 

_______________ D PA, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, 

a ação dos fiscais, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra e locais onde se 

encontrarem depositados materiais destinados aos serviços referidos no presente contrato. Fica 

ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a responsabilidade da 

CONTRATADA na execução das obras, que deverá (ão) apresentar solidez e perfeição absolutas.  

5.2 Da Ação Fiscalizadora Os prepostos do CONTRATANTE terão amplos poderes para, 

mediante instruções por escrito:  
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a) Exigir da CONTRATADA a imediata retirada de engenheiros, mestres e operários que 

embaracem a fiscalização, não atendam aos seus pedidos ou cuja permanência nas obras sejam 

consideradas inconvenientes;  

b) Sustar quaisquer serviços executados em desacordo com a boa técnica e exigir sua reparação ou 

demolido e substituição por conta da CONTRATADA;  

c) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e 

controle dos serviços;  

e) Determinar ordem de prioridade para os serviços, desde que não altere o cronograma da obra;  

f) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos além dos que estiverem em serviço 

desde que considerados necessários pelo CONTRATANTE.  

 

CLAÚSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES GENÉRICAS  

 

6.1 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato, nas especificações e nas leis 

aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente a CONTRATADA:  

a) Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus decorrentes de todas as prescrições das 

Leis Trabalhistas e da Seguridade Social, bem como dos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato, não transferindo ao CONTRATANTE a responsabilidade por seus 

pagamentos, não podendo, assim, onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 

das obras e edificações, inclusive perante o Registro Imobiliário, se for o caso;  

b) Ressarcir os danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE e a pessoas e bens de terceiros, 

ainda que ocasionados por ação ou omissão de seu pessoal ou de prepostos, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização realizada pelos fiscais do CONTRATANTE;  

c) Fornecer, mediante solicitação do CONTRATANTE, transporte adequado ao Engenheiro Fiscal 

designado para a obra, quando no cumprimento da ação fiscalizadora;  

d) Correrá por conta da licitante contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho 

em função da obra contratada, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, 

pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação da obra, até a aceitação 

definitiva da mesma pela CONTRATANTE, bem como, pelas indenizações que possam vir a ser 

devidas a terceiros oriundas da execução da obra e/ou ações ou omissões da licitante contratada, 

ainda que ocorram em via pública.  

 

CLAÚSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

Além de outras responsabilidades definidas neste processo, a CONTRATADA obriga-se a:  

 

7.1 Manter prepostos, com competência técnica e administrativa, aceitos pelo CONTRATANTE, 

no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato;  

 

7.2 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - PA, e 

outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme determina a Lei no. 5.194, de 

24.12.66 e Resolução no. 257 de 19/09/78 do CONFEA;  

 

7.3 A licitante vencedora adotará na obra, no que se refere à higiene e segurança do trabalho, as 

disposições da legislação vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados 

utilizarem-se de equipamentos de proteção individual (EPI)/coletiva(EPC) e atendimento a NR-

18.  
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7.4 Manter, durante toda a execução do contato, compatibilidade com as obrigações assumidas, 

assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentado 

documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.  

 

7.5 A licitante contratada obriga-se a exercer coordenação e controle dos materiais e dos serviços 

contratados, facultando à fiscalização do município o acesso a todas as partes da obra. Obriga-se 

também a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde 

se encontrem materiais destinados á obra contratada.  

 

CLAÚSULA OITAVA -  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

8.1 O prazo para execução dos serviços é de ___ (______) meses contados a partir da data de 

recebimento da Ordem de Serviço. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, 

conforme o art. 57 da lei nº 8.666/93, mediante requerimento e prévia justificativa apresentada 

pela licitante vencedora/contratada, a qual será aprovada motivadamente após comprovada 

tecnicamente pela Administração, formalizando-se por meio de Termo Aditivo ou outro Ato 

equivalente, caso seja de interesse da Contratante.  

 

8.2 Da Prorrogação O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, mantidas as demais 

cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio financeiro, desde que ocorra 

algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:  

a) Alteração do projeto ou especificações, pelo CONTRATNATE;  

b) Aumento das quantidades previstas no contrato, nos limites permitidos por lei; 

c) Calamidade pública;  

d) Greve generalizada de empregados;  

e) Interrupção dos meios de transportes;  

f) Acidente nas obras que avarie, temporariamente, alguma parte executada, uma vez provado que 

o acidente não decorreu de culpa da CONTRATADA;  

g) Chuvas copiosas e suas consequências;  

h) Falta de energia elétrica, necessária às obras; 

 i) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e ou 

interesse da administração; 

 j) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;  

l) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis;  

m) Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro.  

 

CLAÚSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO  

 

9.1 Pela execução dos serviços previstos, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância de R$............. (..................................................), que serão pagos de conformidade 

com o andamento dos serviços, no que determinar as medições. A planilha de quantidades e preços 

apresentada pela proponente vencedora na licitação, que passa a fazer parte integrante deste 

contrato.  

 

CLAÚSULA DECIMA - DA CAUÇÃO DO CONTRATO 
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10.1 No ato de assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, a qual poderá ser feita dentre as 

seguintes modalidades: caução em dinheiro ou seguro-garantia ou fiança bancária, a fim de 

proteger a Entidade de licitação contra atos ou omissões das Licitantes arrolados abaixo, conforme 

disposto no art. 31, item III da lei 8.666/93:  

 

10.1.1 Se a licitante apresentar a garantia por meio de fiança bancária deverá utilizar modelo 

padronizado pelo banco.  

 

10.1.2 – Caução em fiança bancária e seguro-garantia de acordo com a legislação específica.  

 

10.2 As garantias prestadas deverão ser feitas para cobertura mínima correspondente à vigência 

contratual, acrescida do período de 60 (sessenta) dias da vigência contratual, relativo ao período 

de observação da comprovação as boas condições de execução do objeto contratado.  

 

CLAÚSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO  

 

11.1 Os pagamentos serão realizados, obedecida às medições realizadas e aprovadas pela 

Secretaria Municipal de Obras, serviços urbanos e habilitação, de acordo com os serviços 

efetivamente executados, obedecendo ao cronograma físico-financeiro e ao respectivo 

faturamento/nota fiscal de serviços, onde serão discriminados os serviços executados.  

 

11.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, que poderá ser compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a 

acréscimos de qualquer natureza.  

 

11.3 A documentação de Regularidade Fiscal prevista neste Edital e certidão negativa de débito 

com o município de PACAJÁ(Lei Orgânica do Município de PACAJÁ), será exigida previamente 

ao pagamento, devendo seus comprovantes ser juntados aos autos do processo próprio.  

 

11.4 DA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS  

Poderá ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos 

defeituosos ou débitos da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, bem como enquanto 

durar a falta de comprovação por parte da CONTRATADA, da respectiva matricula junto a 

Seguridade Social e a da correspondente Comprovação dos encargos sociais pertinentes à obra.  

 

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

12.1 O contrato terá vigência até ____ de _______ de 2021 contados a partir da sua assinatura, 

prorrogável na forma do Art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.  

 

12.2 A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no Art. 

65, I e § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLAÚSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 



ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: licitacaopacajapmp@gmail.com 
 

 

 

13.1 As despesas decorrentes da contratação da obra objeto desta Concorrência Pública, correrão 

por conta dos recursos orçamentários conforme Dotação Orçamentária:  

 

Projeto/Atividade: 

 

Elemento de Despesa nº 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  

 

Prefeitura Municipal de PACAJÁ– PA. 

 

CLAÚSULA DECIMA QUARTA - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO  

 

14.1 Pelo não cumprimento do contrato, a contento e à CONTRATADA, será aplicado multa de 

1% (um por cento) do valor contratual, a critério da Administração Municipal, nos seguintes casos:  

a) por dia que exceder ao prazo previsto para a conclusão dos serviços, a ser constatado na 

verificação do cronograma correspondente;  

b) por dia, pelo não cumprimento de qualquer ordem de serviço da fiscalização do 

CONTRATANTE, no prazo por ela determinado.  

 

CLAÚSULA DECIMA QUINTA - DAS SANÇÕES  

 

15.1 Sem prejuízo de outras medidas aplicar-se-á à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as 

seguintes sanções:  

 

15.2 Advertência;  

 

15.3 Multa;  

 

15.4 Suspensões de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE:  

a) por 3 (três) meses - Quando a CONTRATADA empregar material e/ou fornecer serviços de 

qualidade inferior ou diferente das especificações fornecidas pelo CONTRATANTE devidamente 

comprovado pela fiscalização;  

b) por 6 (seis) meses - Quando a CONTRATADA incorrer novamente no item anterior;  

c) por maiores prazos que os estabelecidos nos incisos anteriores - a critério do CONTRATANTE 

no caso de novas inocorrências, podendo ainda o CONTRATANTE solicitar ao órgão 

jurisdicionante a declaração da inidoneidade da CONTRATADA, suspendendo assim o direito de 

licitar ou contratar com MUNICÍPIOS, pelo prazo de 02 (dois) anos.  

 

CLAÚSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISÃO  

 

16.1Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei no. 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados 

que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia, aos pagamentos devidos pela 

execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.  

 

16.2 POR ACORDO Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das contratantes, 

atendida a conveniência dos serviços, recebendo a CONTRATADA o valor dos serviços 

executados.  
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16.3 POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO A CONTRATANTE terá o direito de rescindir 

o presente contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial, assegurada à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei no. 8.666/93.  
 

CLAÚSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
 

17.1 Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a fiscalização, poderá a CONTRATADA 

subcontratar trabalhos ou serviços especializados relativos e em curso, devendo, no caso, os ajustes 

de subcontratações serem aprovados pelo CONTRATANTE.  

A CONTRATADA, entretanto, será responsável perante o CONTRATANTE pelos serviços dos 

subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem 

rescindir os respectivos ajustes, mediante aprovação do CONTRATANTE.  
 

CLAÚSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

18.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso pelas disposições constantes na Lei n. 

8.666/93, no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 PMT e Processo Administrativo.  

 

18.2 Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, 

que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas 

nesta Concorrência Pública e seus anexos, independentemente de transcrição.  

 

CLAÚSULA DECIMA NONA - DO FORO  

 

19.1 Para dirimir todas as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de PACAJÁ, 

Estado do Pará, não obstante outro domicílio que a CONTRATADA venha a adotar, ao qual 

expressamente aqui renúncia.  

 

19.2 E, por assim estarem justos, combinados e contratados, sendo que uma de suas vias constituirá 

o livro próprio de contrato do CONTRATANTE, e depois de lido e achado conforme pelas partes, 

em presença das testemunhas abaixo declaradas, foi em tudo aceito, sendo assinado pelas partes 

contratantes, pelas testemunhas que subscrevem ao final.  

PACAJÁ, Estado do Pará, aos _____dias do mês de ______________ de 2021.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA 

Representante 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

 1_______________________________  

 

CPF________________________________  

 

2_______________________________  

 

CPF________________________________  
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A N E X O XII 

P R O T O C O L O DE EN T R E G A DE ED I T A L 

 

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) nesta data, da Comissão Permanente de 

Licitação do MUNICIPIO DE PACAJÁ, o edital e seus respectivos anexos referente à Licitação 

Pública a ser realizada na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, na forma de 

execução indireta tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a Registro de Preços para contratação 

de empresa especializada para executar serviços de Manutenção e Recuperação de Vias do 

Município de PACAJÁ, Estado do Pará, de acordo com as especificações e informações técnicas 

constantes dos Anexos integrantes deste Edital, bem como outras informações contidas ainda em 

conformidade com os projetos anexos ao Projeto Básico.  

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 

______________________, ____ de _________ de 2021.  

 

____________________________________________  

(assinatura do representante e carimbo do CNPJ da empresa)  

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO*  

 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo  

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:  

CNPJ: ENDEREÇO:  

TEL:  

E-MAIL:  

 

Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá passar este 

formulário/recibo, devidamente preenchido para a Comissão de Licitações, através do e-mail: 

cplnovorepartimento@gmail.com.  

A não entrega ou envio do recibo exime a Comissão de Licitação, da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. 
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