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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL  

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC N° 001/2020 

EMPRESA: ___________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________ 

CNPJ DA EMPRESA: _________________________ TELEFONES: ______________________ 

E MAILS: ___________________________________________________________   

PESSOA PARA CONTATO: _______________________________________________ 

 

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA (ou fiz download 

Portal Transparência OU Portal do TCM) da cópia do Edital do Regime Diferenciado de 

Contratação nº 001/2020, cujos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação serão recebidos pela 

Comissão Permanente de Licitação às 09h00 do dia 14 de Agosto de 2020, no Setor de Licitação, 

no prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Santa Maria do Para, s/n° – Centro, CEP 68.738-

000, Santa Maria do Pará-Pará. 

Local:                                        ,       ___  de                               de 2019. 

 

Assinatura representante/Carimbo da Empresa 

 

OBS: TODAS AS EMPRESAS QUE ADEQUERIREM O EDITAL, POR FAVOR ENVIAR O TERMO DE 

RECEBIMENTO PELO E-MAIL: licismp@gmail.com. 

A FALTA DA REMESSA DO RECIBO DE EDITAL À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA,  EXIME ESTA ADMINISTRAÇÃO DA 

COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DE 

QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, EM ESPECIAL ERRATAS E MUDANÇA NA DATA DE 

ABERTURA DO CERTAME.

mailto:licismp@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC 

N° 001/2020 

 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2020009/GAB/PMSMP/PA 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 

ESTRADAS VICINAIS, OBJETIVANDO A 

RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE: 

VICINAL SÃO JOÃO DA MATA, VICINAL DO 

CAJU, VICINAL CONCEIÇÃO, VICINAL SANTO 

ANTÔNIO, EM SANTA MARIA DO PARÁ/PA, 

ATRAVÉS DA SETRAN, CONVÊNIO SOB Nº 

054/2020, PROCESSO N° 2020/495166.
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PREÂMBULO 

O Município de Santa Maria do Pará, Estado do Pará, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 05.149.174/0001-34, sediada na Av. Santa Maria, s/nº, Bairro: Centro, Município de 

Santa Maria do Pará, CEP: 68.738-000, representada pela Prefeita Municipal de Santa Maria 

do Pará, a Exma. Sra. Diana de Sousa Câmara Melo, com a interveniência da Secretaria 

Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento, sediada na Av. Santa Maria, s/nº, Bairro: 

Centro, no Município de Santa Maria do Pará, doravante denominado CONTRATANTE, 

mediante a Comissão  Permanente de Licitação, instituída por Portaria pertinente, torna 

público que realizará licitação pública na modalidade RDC-Regime Diferenciado de 

Contratações, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de empreitada por menor 

preço global, destinada a selecionar proposta mais vantajosa, objetivando a Contratação de 

empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais, objetivando a recuperação da 

trafegabilidade: Vicinal São João da Mata, Vicinal do Caju, Vicinal Conceição, Vicinal Santo 

Antônio, em Santa Maria do Pará/Pa, através da Setran, convênio sob nº 054/2020, processo 

n° 2020/495166, nos termos da Lei nº 12.462, de 04 de Agosto de 2011, pelo Decreto nº 

7.581, de 11 de outubro de 2011, alterado pelo Decreto nº 8.080, de 20 de agosto de 2013, Lei 

n° 12.587 de 03 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, observadas as 

normas, condições e recomendações contidas neste ato convocatório e seus anexos: 

Do edital: E s t a r á  d i s p o n í v e l  nos sites: www.tcm.pa.gov.br ou 

www.santamaria.pa.gov.br o u  a i n d a  n a  Sala do Setor de Licitações – Prédio da sede da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, situado na Av. Santa Maria do Pará, S/Nº, 

Centro, CEP 68.738-000, Santa Maria do Pará, no horário das 08h00min as 13h00min, a 

partir de sua publicação. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente edital a Contratação de empresa de engenharia para 

recuperação de estradas vicinais, objetivando a recuperação da trafegabilidade: Vicinal 

São João da Mata, Vicinal do Caju, Vicinal Conceição, Vicinal Santo Antônio, em Santa 

Maria do Pará/Pa, Através da Setran, Convênio sob nº 054/2020, Processo n° 

2020/495166, cuja empresa prestadora dos serviços será contratada em decorrência desta 

licitação, conforme condições e exigência impostas neste edital e seus anexos. 

 

SERVIÇO QUANTIDADE 
VALOR TOTAL COM B.D.I 

Recuperação de 

estradas vicinais 
1 R$ 4.842.365,38 

 

 

http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.santamaria.pa.gov.br/
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2. DA ABERTURA, DIA, HORA, LOCAL E EXECUÇÃO DO CERTAME  

2.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes contendo a proposta de 

preços e documentação das Empresas licitantes em Sessão Pública a ser realizada conforme 

abaixo mencionado:  

2.1.1. No dia 14 de agosto de 2020, às 09h00min, será realizado a abertura do procedimento 

licitatório e o recebimento e abertura dos envelopes contendo a propostas e o recolhimento 

da documentação devidamente fechadas, na sala de licitações no prédio da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Pará, localizada na Av. Santa Maria, s/nº, Bairro: Centro, 

Município de Santa Maria do Pará, no Estado do Pará;  

2.1.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 

ou fato imprevisível.  

2.1.3. Será exigida a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas ao 

Licitante que tiver ofertado o MENOR PREÇO GLOBAL, atendidas as demais disposições 

referentes à proposta de preços.  

2.1.4. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos, em sessão pública, e 

avaliados pela COMISSÃO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda a este Edital; 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3.1. As despesas decorrentes da execução da obra objeto desta licitação correrão através da 

seguinte Dotação Orçamentária:  

Exercício: 2020  

Unidade Orçamentária: 7070 - Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento  

Programa de Trabalho Atividade: 15 451 0007 1.015 - Programa de Recuperação Estradas 

Vicinais 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  

Fonte Recurso: Recurso Voluntário 
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3.2. O valor total é de R$ 4.842.365,38 (quatro milhões oitocentos e quarenta e dois mil 

trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de acordo com as planilhas de 

preços anexo ao Edital. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que demonstre condições 

técnicas para a realização dos serviços constantes deste Edital e seus anexos, devendo constar 

no seu objeto social tal especialidade, bem como atender todas as exigências legais e 

condições estabelecidas neste ato convocatório e ainda:  

4.1.2. Empresas que apresentem “Garantia por participação”, demonstrando possuir capital 

para licitar com esta Administração municipal. A caução referente a garantia-proposta será de 

1% (um por cento) do valor global estimado da obra, objeto deste certame, conforme previsão 

do artigo 31, inciso III da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo o licitante optar 

por uma das seguintes modalidades: CAUÇÃO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA, conforme previsão no artigo 56, § 1º da retro 

mencionada Lei. 

4.1.2.1. A Garantia, quando em dinheiro deverá ser depositada em Conta Corrente 

denominada “Prefeitura Municipal Caução”, Agência: 2586-0, Conta Corrente nº 202.874-3, 

Banco Brasil. Esse depósito deve ser identificado com o nome e CPF do depositante 

representante da empresa. Quando a caução for na modalidade de seguro garantia ou fiança 

bancária será protocolado na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Pará. 

4.1.3. Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de 

empresas e, não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

4.1.4. Não estejam impedidas de contratar com a Administração ou com o direito de licitar 

suspenso enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação;  

4.1.5. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  

4.1.6. Não tenham em seu quadro funcional, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada 

ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente 

ou responsável técnico;  

4.2. É vedada a participação direta ou indireta na licitação ou na execução da obra:  

4.2.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
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4.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico ou subcontratado;  

4.2.3. Servidor ou dirigente de órgão da Administração Municipal de Santa Maria do 

Pará/PA;  

 4.2.4. Empresa consorciada;  

4.2.5. Empresa punida com suspensão do direito de participar de licitação no âmbito da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, estadual ou declarada inidônea no âmbito da 

Administração Pública, Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal, devendo a licitante 

preencher a Declaração de Idoneidade (modelo anexo II).  

4.2.6. Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a EMPRESA Licitante ficará 

impedida de continuar no certame, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções 

previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011.  

4.3. Nenhuma Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 

PREÇOS;  

4.4. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a 

pessoa por ela credenciada;  

4.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

Licitante junto ao Município de Santa Maria do Pará, nesta licitação, sob pena de exclusão 

sumária das Licitantes representadas.  

4.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do processo.  

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS  

5.1. A impugnação ao Edital observará os termos do art. 45, da Lei 12.462/11;  

5.2. As dúvidas eventualmente surgidas quanto à interpretação de qualquer condição 

estabelecida neste Edital, bem como pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados por 

escrito, por meio de endereço eletrônico: licismp@gmail.com, no horário de 08:00h às 
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14:00h, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para a abertura do 

certame;  

5.3. Os esclarecimentos serão respondidos em até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada 

para a abertura da licitação. Acolhido o pedido de impugnação contra o Edital, 

esclarecimentos ou providências solicitadas que determinem alterações no ato convocatório, 

será designada nova data para a realização do certame, nos termos da lei e a critério da 

administração;  

6. DO CREDENCIAMENTO  

6.1. A Licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à COMISSÃO por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega do envelope de proposta, identificar-se exibindo documento de identificação com 

foto;  

6.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e 

lances de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

da representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

EMPRESA proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer com exclusividade os direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura no presente certame;  

6.2.1. Anexo ao instrumento público de procuração ou instrumento particular deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou documento equivalente 

da EMPRESA, no qual o Outorgante comprove seus poderes para transferir ao Outorgado,  

6.2.2. Cartão do CNPJ, comprovando possuir atividade correspondente aos serviços deste 

certame.  

6.2.3. Cartão do simples nacional (consulta optantes), emitido através do sito 

www.receita.fazenda.gov.br. 

6.2.4. O Representante Legal da Licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO ou que 

não regularize sua representação durante a sessão, ficará impedido de participar da fase de 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a 

Licitante durante a sessão de abertura da licitação, recebimento e julgamento do conteúdo dos 

ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO relativos a esta licitação, inclusive, para a prática de demais atos inerentes 

ao procedimento licitatório;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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6.2.4.1. Nesse caso, a Licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço apresentado 

na sua proposta escrita para efeito de ordenação e seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública.  

6.2.5. Apresentar fotocópia do documento oficial de identificação com foto e CPF do 

representante legais da empresa. 

6.3. Os interessados deverão apresentar DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão incursos em nenhum dos 

impedimentos elencados no Subitem 4 deste EDITAL, que deverá vir, obrigatoriamente, fora 

dos envelopes conforme modelo em anexo; 

6.4. Termo de Recebimento do Edital e Anexos, devidamente recebido pela Comissão, 

comprovando que a licitante recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do 

objeto desta Licitação; 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos 

impedimentos de participação ou à conformidade da proposta de preços sujeitará o Licitante 

às sanções previstas neste Edital;  

6.6. O instrumento de credenciamento e a declaração exigida no Subitem 6.3 serão juntados 

ao processo da licitação.  

6.6.1. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria Licitante poderá 

ser suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, se comprovadamente possuir poderes para esse fim.  

6.7. O representante legal, cujo domicílio obrigatoriamente deve ser no Brasil, de empresas 

que não funcionem no País, deve ter poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente.  

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01  

7.1. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo (Anexo VIII), em uma única via, 

digitada em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, com páginas numeradas em ordem crescente 

devendo ser datada e assinada pelo representante legal ou procurador responsável técnico, em 

envelope lacrado, devendo constar: 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC nº 001/2020-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  
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RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E CNPJ 

 

7.1.1. Na carta proposta estar descrito a Razão Social da proponente, CNPJ, endereço 

completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, número da Conta 

Corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a licitante se sagrar 

vencedora do certame;  

7.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (sessenta) dias, contados da data da 

entrega da proposta;  

7.1.3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E RESUMO DO ORÇAMENTO deverão ser 

apresentados em papel timbrado da empresa licitante, com as especificações do objeto de 

forma clara, observadas as descrições fornecidas pela Administração, nos seguintes termos:  

7.1.3.1. A proponente deverá apresentar sua proposta, com preços unitários com BDI, Totais 

dos itens e grupos conforme planilha base, em moeda corrente nacional, em algarismo, 

expresso, detalhando os valores totais da proposta e do BDI.  

7.1.3.2. A planilha orçametária não pode ter alterações em sua descrição ou itens e deve fazer 

referência da tabela de preços utilizada, assim como valores percentuais de encargos sociais 

adotados. 

7.1.3.3. A ausência de insumos nas composições unitárias e prática de preços de mão-de-obra 

abaixo dos respectivos sindicatos de classe, tornará a proposta inexequível. 

7.1.3.4. Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir 

despesas que porventura deixaram de ser computadas quando da formalização da proposta;  

7.1.3.5. A proponente não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições 

da proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou as 

condições locais existentes, ou ainda, de qualquer falha na obtenção de dados;  

7.1.3.6. A Administração se reserva o direito de negociar preços com as proponentes, 

obedecida a ordem de classificação e as prerrogativas conferidas às ME e EPP;  

7.1.4. PREÇO GLOBAL: deve ser representado pelo valor fixo e irreajustável, 

correspondente à totalização das planilhas de serviços pretendidos pela Administração;  

7.1.4.1. O valor exposto no quadro inicial deste Edital é o valor máximo admitido para 

contratação dos serviços pretendidos; Os preços unitários não podem ser maiores que os 

valores propostos neste certame. 

7.1.4.2. O valor total deve ser expresso por extenso, ao final da planilha; 
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7.1.5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, constantes de todos os itens que a 

compõem, com seus respectivos percentuais, cujos valores deverão apresentar conformidade 

com a Lei, e os salários não poderão ser inferiores aos utilizados pelo Sindicato local 

(Convenção Coletiva da Categoria), sob pena de desclassificação;  

7.1.6. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES 

COMPLEMENTARES, apresentar a composição unitária de custo de cada serviço descrito na 

planilha, expressando a descrição, quantidade, produtividade e custos unitários dos materiais, 

mão-de-obra, equipamentos, encargos sociais praticados e BDI; 

7.1.6.1. Os preços unitários deverão incluir todos os custos relativos à mão-de-obra, inclusive 

encargos sociais e trabalhistas, materiais, seguros, equipamentos, administração, transporte, 

imprevistos, lucro, encargos fiscais, despesas diretas e indiretas, Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC) E Individual (EPI) para atender às Portarias da Secretaria de Segurança e 

Saúde do Trabalho – SSST e suas normas regulamentadoras e demais custos e encargos 

necessários à completa e perfeita execução da obra e dos serviços;  

7.1.7. COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) constando de todos os 

itens que a compõem, com seus respectivos percentuais, descrevendo o valor adotado na 

planilha orçamentária e composição de custos unitários, onde serão demonstradas as taxas, os 

impostos, o lucro e demais despesas indiretas necessárias para a realização do objeto ora 

licitado. A licitante deverá indicar o percentual do BDI, de com o Cronograma Físico 

Financeiro não desonerado, detalhando todos os seus componentes, também em forma 

percentual. Ressalta-se que não deverão ser computadas as alíquotas, referentes ao Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL, sob pena 

de desclassificação;  

7.1.8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, proposto pelo licitante deverá contor os 

respectivos meses de prazo de vigência, conter exatamente todos os itens do Resumo 

Orçamentário, e estes com percentuais e valores mensais corretos assim como seus valores 

acumulados, obedecendo a valores em forma numeral e percentual, demonstrando de forma 

correta o valor total da proposta;  

7.1.8.1. Deverá conter também a referência de preços, BDI e Encargos Sociais utilizados. 

7.1.9. DECLARAÇÃO EXPRESA que a empresa licitante possui em seu nome pelo menos 

um dos equipamentos ou maquinários necessários aos serviços objeto da licitação, podendo 

ser a motoniveladora ou rolo-compactador com utilidade em terraplenagem; 

7.1.10. DECLARAÇÃO EXPRESSA que nos preços nela contidos estão incluídas todas e 

quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos 
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trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 

indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho. 

7.1.11. Prazo de execução dos serviços que não poderá ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, 

a contar do recebimento da ordem de serviços.  

7.2. NÃO serão levadas em consideração as propostas enviadas via EMAIL;  

7.3. As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto serão 

consideradas irregulares quando não ressalvadas as correções necessárias pelo responsável da 

Empresa, sobre sua rubrica, antes da abertura das mesmas;  

7.4. Será de inteira responsabilidade da firma vencedora, qualquer custo que não tenha sido 

incluído em sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da 

obrigação assumida, excluída a Secretaria de qualquer solidariedade, assim como não serão 

considerados para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos;  

7.5. O valor total da obra deve ser escrito por extenso;  

7.6. Os valores dos preços unitários apresentados no orçamento da Administração tiveram por 

base os valores estabelecidos na tabela SINAP não desonerado (Maio/2020) e SEDOP 

(Abril/2020);  

7.7. É de responsabilidade da licitante, analisar a documentação técnica recebida e prever 

qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando, não expressamente indicado no 

orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, 

posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se 

manifestado expressamente, indicando as divergências encontradas entre as normas da 

ABNT, o projeto básico, o memorial descritivo, as planilhas orçamentárias, o cronograma 

físico-financeiro, as especificações técnicas e demais recomendações da fiscalização;  

7.8. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com 

a devida anuência de todos os licitantes;  

7.9. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 

devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei;  

7.10. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  

7.11. É de inteira responsabilidade da Licitante, obter dos órgãos competentes informações 

sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidos para o 
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fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo 

alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.  

7.12. Será admitida a subcontratação desde que previamente autorizada pela Secretaria 

Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento de Santa Maria do Pará, através do setor 

técnico responsável, para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto. Em 

qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Secretaria 

Municipal de Santa Maria do Pará sobre o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação, principalmente no que tange à responsabilidade 

técnica.  

7.12.1. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do 

contratado perante à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento de Santa Maria 

do Pará quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.  

7.13. No caso dos documentos que compõem a PROPOSTA da licitante na ordem do item 7, 

apresentar ao final um Termo de Encerramento, declarando o número de paginas e 

documentos que o compõem e no inicio a Carta-Proposta referida no item 7.1.1, devendo 

conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e o objeto da 

obra em licitação 

8. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS:  

8.1. No local, dia e hora definidos no Subitem 2.1.1 deste EDITAL, a COMISSÃO após ter 

recebido do representante legal de cada Empresa Licitante os envelopes contendo a 

PROPOSTA DE PREÇOS acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das 

declarações, conforme previsto nos Subitens 6.1 a 6.3 procederá ao que se segue:  

8.1.1. conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do 

instrumento de credenciamento com seu documento de identificação;  

8.1.2. abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS;  

8.1.3. verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a compatibilidade inicial com os 

requisitos do presente Edital bem como quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as da 

seguinte forma:  

8.1.4. entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

8.1.5. ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade;  
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8.1.6. a PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado 

para a execução do objeto da licitação em questão.  

8.2. Será adotado o modo de disputa ABERTO, com a apresentação de lances sucessivos, nos 

termos dos Arts. 18 e 19 do Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011.  

8.3. A COMISSÃO convidará individual e sucessivamente os Licitantes, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance já ofertado, a partir do autor da proposta 

menos vantajosa, seguido dos demais;  

8.3.1. A desistência do Licitante em apresentar lances verbais, quando convocado, implicará 

sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas de preços;  

8.3.2. Não será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta até 

que se encontre a proposta vencedora. São considerados intermediários os lances iguais ou 

superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio Licitante, 

quando adotados os demais critérios de julgamento.  

8.3.3. Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação;  

8.3.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente 

às sanções previstas neste Edital;  

8.4. É assegurado, no presente certame, como critério de desempate, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

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

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

superiores ao melhor preço obtido (menor proposta).  

8.4.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada deverá declarar, na 

sessão pública, que aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no 

prazo máximo de 05(cinco) minutos, nos termos do art. 44, § 1º da LC 123/2006, devendo 

oferecer, ao término do referido tempo, o lance de desempate, caso haja interesse, situação em 

que será assegurada a preferência de contratação, desde que preenchidas as demais exigências 

deste Edital e seus anexos. Caso a licitante não formule o lance verbal dentro do prazo ora 

assinalado, restará caduco o exercício do seu direito.  

8.4.3. Não ocorrendo o exercício do direito de preferência, na forma prevista no subitem 

anterior, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito.  
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8.4.4. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará 

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte.  

8.5. Após a definição da melhor proposta final, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO poderá 

reiniciar a disputa aberta para a definição das demais colocações.  

8.6. Configurando-se o empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios de desempate 

previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.  

8.6.1. Caso esta COMISSÃO venha se valer do critério de desempate, este se realizará por 

meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente certame  

8.9. Definido o resultado do julgamento, a Comissão poderá negociar condições mais 

vantajosas com o primeiro colocado.  

8.10. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.  

8.11. Encerrada a fase de negociação, será definida a ordem de classificação das propostas 

válidas, momento em que a COMISSÃO ordenará as PROPOSTAS DE PREÇOS por 

ordem decrescente de vantajosidade e solicitará à Licitante melhor classificada a reelaboração 

e apresentação, com os respectivos valores adequados ao lance, no prazo de 1 (um) dia útil os 

documentos referenciados anteriormente.  

8.11.1. Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, desde que as 

justificativas sejam aceitas pela COMISSÃO.  

8.12. Após o recebimento dos documentos adequados à proposta mais vantajosa, conforme 

Item acima e, em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados a 

COMISSÃO procederá às correções da seguinte forma:  

a) entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  

b) no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 

produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;  

c) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;  
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d) o preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em 

conformidade com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de 

erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS.  

8.13. A COMISSÃO verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa 

em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua adequação com os 

requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, mediante decisão 

motivada, daquela que:  

a) contenha vícios insanáveis;  

b) não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório;  

c) apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a 

contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 7.581/2011;  

d) não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COMISSÃO;  

e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que 

insanáveis;  

f) apresente qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais Licitantes ou de 

qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

g) as propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.  

h) serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores:  

h.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor do orçamento previamente estimado pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 

Saneamento;  

h.2) valor do orçamento previamente estimado pela Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Saneamento.  

8.14. A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao Licitante a oportunidade de 

demonstrar a exequibilidade da sua proposta, nos termos da Súmula 262/2010-TCU.  

8.14.1. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo Licitante, em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  
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8.14.2. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a 

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento admite pagar para a execução dos 

serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado e divulgado no presente 

Edital.  

8.15. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da 

apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data base, serão 

observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Preços” constante neste Edital; 

8.16. O preço global não poderá ser superior ao estimado assim como os custos unitários 

deverão ser iguais ou inferiores à mediana dos seus correspondentes nos custos unitários de 

referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, 

ou na ausência destes dos previstos na Planilha orçamentária, respeitado, outrossim, o 

Cronograma Físico-Financeiro.  

8.17. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo Licitante em relatório técnico 

circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores das etapas do cronograma 

físico-financeiro poderão exceder o limite constante do orçamento estimado em relação aos 

itens materialmente relevantes, consoante demonstrado na Curva ABC;  

8.17.1. Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo a 

contemplar tanto o detalhamento dos custos diretos, quanto o das taxas de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos valores estabelecidos no orçamento-

base;  

8.17.2. Caso os custos unitários e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-

financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborado pela Secretaria Municipal de 

Obras, Urbanismo e Saneamento, e o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela 

COMISSÃO, haverá negociação com o Licitante para adequar seus preços das etapas aos 

preços correspondentes do orçamento base elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Saneamento ajustando, deste modo, também o valor global da proposta, sob 

pena de desclassificação.  

8.17.3. Serão convocadas as Licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o 

preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta 

não atender ao subitem anterior.  

8.17.4. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada;  

9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
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9.1. Será exigida a apresentação da Documentação de Habilitação apenas pela Licitante 

classificada em primeiro lugar.  

9.2. Na hipótese da Licitante detentora da proposta mais vantajosa, na etapa de lances, ser 

considerada inabilitada, serão requeridos e analisados a Proposta de Preços e a Documentação 

de Habilitação da Licitante subsequente, por ordem de classificação.  

9.2.1. A hipótese que trata o subitem anterior, poderá ser realizada mais de uma vez, até que 

se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo 

do orçamento referencial, sendo o Presidente da COMISSÃO responsável por negociar uma 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  

9.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de 

impressão ou de cópia ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, devidamente 

autenticados por Tabelionato de Notas, ou servidor público e, ocorrendo esta última 

circunstância, as cópias devem vir acompanhadas dos originais e dentro do prazo de validade. 

Não serão aceitas cópias ilegíveis, e documentos autenticados em cartório, não são validos 

para ser reconhecido como original. Os documentos serão autenticados pelo servidor público 

da Comissão de Licitações e Contratos no momento da abertura do certame;  

9.4. Os documentos obtidos por meio eletrônico ficam dispensados da apresentação do 

original ou da autenticação por cartório competente e só terá validade depois de conferida sua 

autenticidade pelo Órgão licitante. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 

uma única via, com páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas, não podendo haver 

emendas ou rasuras, caso, não esteja numerada a documentação, a licitante ira numerar todas 

as folhas antes de se retirar da sessão;  

9.5. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos 

relacionados neste edital;  

9.6. Todos os documentos deverão ser redigidos na língua portuguesa oficial do Brasil;  

9.7. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.7.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

9.7.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas alterações ou 

da consolidação respectiva, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores devidamente;  

9.7.3. Carteira oficial de identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha 

foto, dos responsáveis legais da empresa;  
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9.7.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

9.7.5. Certidão Específica da Junta Comercial, com data de emissão até 90 dias deste certame;  

9.7.6. 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 (conforme o caso);  

9.8. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), acompanhada da 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA;  

9.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto da licitação;  

9.8.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei: 

9.8.3.1. Federal - Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de 

tributos federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários 

federais administrados pela RFB e PGFN;  

9.8.3.2. Estadual – Certidão Tributária e Não Tributária;  

9.8.3.3. Municipal – Do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;  

9.8.4. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  

9.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa – CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).  

9.8.6. Alvará de funcionamento, do domicílio ou sede do licitante.  

9.9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

9.9.1. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA/CAU, da empresa licitante, dentro do prazo de validade. No caso de empresas 

licitantes não serem registradas/inscritas no CREA/CAU do Estado do Pará, deverão ser 

providenciados os respectivos vistos para participar deste processo, assim como registro e 
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quitação dos responsáveis técnico com os acervos em anexo, destes órgãos regionais por 

ocasião da assinatura do contrato;  

9.9.2. Certidão de Registro e Quitação do engenheiro/arquiteto devidamente registrado no 

CREA/CAU, da empresa licitante, de sua respectiva Região, com validade à data de 

apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 

contratuais. No caso do responsável técnico domiciliados em outros Estados, o Certificado de 

Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva região de origem deverá conter o visto do 

CREA/CAU-PA;  

9.9.3. Comprovação técnica da empresa licitante e do responsável técnico através de atestado 

de capacidade técnica ART ou RRT fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, acompanhado de acervo técnico operacional comprovando aptidão para desempenho 

de execução de obra ou serviço de características pertinentes e compatíveis e de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ao objeto da licitação. 

9.9.3.1. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não seja sócio da 

empresa, a prova de existência do(s) mesmo(s) no quadro da empresa deverá ser feita 

mediante apresentação da cópia autenticada da respectiva Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS ou Ficha de Registro de Empregado devidamente atualizada e vista pelo órgão 

competente do Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos termos da 

Lei;  

9.9.3.2. Cada profissional indicado pela proponente para fim de comprovação da capacitação 

técnico-profissional deverá ser o responsável Técnico pela execução da obra objeto desta 

licitação;  

9.9.3.3. A qualificação técnica de cada profissional deverá estar de acordo com as 

regulamentações da Resolução 218/1973 do CONFEA, Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 

2010 e o Decreto Federal nº 23.569/1993 e alterações;  

9.9.3.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.  

9.9.4. A Comprovação de aptidão para desempenho deverá ser de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, em 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;  

9.9.4.1. Para fins de acervo técnico, o desempenho operacional da empresa licitante deverá 

conter mínimo o equivalente dos serviços descritos abaixo: 

ITEM SERVIÇO QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA 
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1 TERRAPLENAGEM DE VICINAL (M²) 168.796,00 M² 

2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (M) 25.200,00 M 

3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 1º CATEGORIA (M³) 8.894,00 M³ 

4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (TKM) 320.289,00 TKM 

5 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO, 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE M². 

16.879,00 M² 

Obs: Os quantitativos acima exigidos correspondem à 50% do quantitativo do projeto base. 

9.10. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

9.10.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante. 

9.10.2. Comprovação, através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede 

da licitante, de que a mesma dispõe de capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido igual 

ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra.  

9.10.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de 

Exercício - DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, devidamente Registrado na Junta 

Comercial, vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios;  

9.10.3.1. Para as Sociedades Anônimas ou em Comandita por Ações, deverão ser 

apresentados em publicação do Diário Oficial e publicados em Jornal de grande circulação. 

Todas as publicações ordenadas na Lei nº 6.404/76 deverão ser arquivadas no Registro 

Público de Empresas Mercantis, na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

9.10.3.2. Nas sociedades de Responsabilidade Limitada (LTDA.), deverão ser apresentados 

por fotocópia do Balanço Patrimonial com os Termos de abertura e encerramento do Livro 

Diário e das Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE), 

assinado pelo sócio-administrador e contador e devidamente registrados ou autenticados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. Será rigorosamente observada a 

exigibilidade do Balanço para o exercício social determinado no Ato Constitutivo;  

9.10.3.3. Nas sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 

(Lei das Microempresas e das empresas de pequeno Porte – SIMPLES), por fotocópia do 

Balanço patrimonial com os Termos de abertura e Encerramento do Livro Diário e das 

Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício - DRE) devidamente 

autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  
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9.10.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro deverão cumprir as exigências, 

mediante apresentação de Balanço de abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 

conforme o caso, devidamente autenticado e registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante;  

9.10.3.5. Quando o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do 

Resultado de Exercício - DRE) estiverem encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

abertura da presente licitação, poderá a licitante apresentá-los atualizados, conforme disposto 

no art. 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, hipótese em que as referidas peças contábeis 

deverão estar acompanhadas das informações sobre índice oficial adotado à atualização e do 

respectivo demonstrativo, devendo indicar a data de atualização, além de assinadas pelos 

titulares da firma e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade 

– CRC;  

9.10.3.6. O Balanço e as Demonstrações Contábeis (Demonstrativo do Resultado de Exercício 

- DRE) deverão obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os 

indicados pela ciência contábil, bem como assinados pelos titulares da empresa e pelo 

profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Resolução CFC 

nº 1.402/2012). Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser apresentados com a Ata 

de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (AGO);  

9.10.3.7. Apresentar Memória de Cálculo, comprovando a boa situação financeira da empresa, 

que será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou maior de 1,50 (um inteiro e 

cinquenta centésimos), Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que 1,50 (um inteiro e 

cinquenta centésimos) e Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,40 (quarenta 

centésimos), com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, resultantes da aplicação das 

fórmulas abaixo:  

9.10.3.7.1. Índice Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,50 (um inteiro e cinquenta 

centésimos), obtida pela fórmula:  

AC + RLP 

ILG= -------------------  ≥ 1,50 

PC + ELP 

9.10.3.7.2. Índice Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,50 (um inteiro e cinquenta 

centésimos), obtida pela fórmula:  

AC 

ILC = ------- ≥ 1,50 

PC 

9.10.3.7.3. Índice de Endividamento Geral (IEG) não superior a 0,40 (cinquenta décimos), 

obtida pela fórmula:  
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PC + ELP 

IEG = ------------------- ≤ 0,40 

AT 

 

9.10.3.7.4. Índice de Solvênia (SG) não inferior a 0,40 (cinquenta décimos), obtida pela 

fórmula:, obtido pela fórmula: 

 

AT 

SG = ------------------- ≥ 0,40 

PC + ELP 

OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial 

exigido no item 9.10.3 deste Edital, onde:  

AC - Ativo Circulante  

RLP - Realizável em Longo Prazo  

PC - Passivo Circulante  

ELP - Exigível em Longo Prazo  

AT - Ativo Total  

9.10.4. Serão aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente 

assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável por esta, assim 

apresentados:  

9.10.4.1. publicados em Diário Oficial ou;  

9.10.4.2. publicados em jornal de grande circulação ou;  

9.10.4.3. registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  

9.10.4.4. por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante, na forma do art. 6º da IN n.º 65 do Departamento Nacional do Registro 

do Comércio – DNRC, de 11 de agosto de 1997, acompanhada, obrigatoriamente, dos termos 

de abertura de encerramento. Quando forem apresentado o original do Diário fica dispensada 

a inclusão, na documentação, dos termos de abertura e de encerramento do livro em questão 

ou;  

9.10.4.5. comprovação por meio de recibo de entrega emitido pelo Sistema Pública de 

Escrituração Digital-SPED, conforme Decreto n° 8.683, de 25/02/2016 
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9.10.5. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado da Certidão de Regularidade 

Profissional do Contador/Técnico de Contabilidade para fins de assinatura do trabalho 

técnico citado no subitem “6.2.3, b”, válida para abertura do certame, informando que a 

finalidade é Balanço Patrimonial ou editais de licitações, expresso no referido documento, 

conforme estabelecido pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 

1402/2012;  

9.10.6. DECLARAÇÃO emetida pela Secretaria Municipal de Finanças do Município que a 

empresa apresentou garantia de participação equivalente a 1% (um por cento) do valor 

máximo estimado do objeto da contratação, mediante uma das modalidades e critérios de 

garantia fixados no § 1º do art. 56, Lei nº 8.666/93 e deverá acompanhar cópia do documento 

utilizado para realizar caução. 

9.10.6.1. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contado a partir da homologação do certame. A Garantia de Proposta 

das Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir do 

encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o prazo de devolução 

será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos; 

9.11. DAS DECLARAÇÕES:  

9.11.1. As declarações deverão ser anexadas no envelope de habilitação os anexos II, III, IV, 

V, VI, VII, IX, X, XI, XII, exceto o Anexo VIII deverá ser anexado no envelope de proposta 

de preços.  

9.12. DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS (MP) E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP): DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014, regulamentada pelo Dec. nº 8.538, de 06/10/2015:  

9.12.1. Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Decreto n° 8.538 de 02 de 

outubro de 2015; 

9.12.2. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação 

na licitação;  

9.12.3. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa;  

9.12.4. De acordo com a Lei Complementar nº 155/2016:  
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§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação a regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento 

do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa.  

9.12.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 9.12.4 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 

8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

9.12.6. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

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

adjudicado o objeto em seu favor;  

9.12.7. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da letra “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 

empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e  

9.12.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;  

9.12.9. Após o encerramento da melhor oferta, a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas em situação de empate, sob pena de preclusão, contados da ata ou 

da intimação da licitante.  

9.13. DA DISPOSIÇÃO GERAL PARA HABILITAÇÃO 

9.13.1. Quanto às empresas que possuem filiais, todos os documentos de habilitação deverão 

estar em nome da Licitante que efetivamente, se vencedora, executará o objeto da presente 

licitação, ou seja: 

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

9.13.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que somente são emitidos em nome da matriz; 

9.13.4. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes, presencialemente, concomitantemente com os documentos de 

proposta exigidos no edital. A qualquer momento no decorrer do certame, o(a) Presidente da 
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Comissão poderá pedir documentação original da empresa para verificação de autenticidade e 

a solicitação deverá ser atendida no momento da solicitação. 

9.13.5. As Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais e/ou Municipais, ou as 

Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, expedidas via Internet, dispensam de 

autenticação, porém, a Comissão poderá conferir a sua autenticidade no site de cada órgão 

emissor da mesma. 

9.13.6. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 

(noventa) dias de antecedência da data de abertura da licitação. 

9.13.7.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.13.8. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata. 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do 

vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor 

recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, sendo que os recursos 

somente poderão versar sobre as decisões relativas à habilitação, ao julgamento das propostas 

e aos lances;  

10.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta 

ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, antes do término de cada sessão, a sua 

intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela COMISSÃO, sob pena 

de preclusão;  

10.1.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 

imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o Subitem 10.1;  

10.1.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses.  

10.2. O recurso poderá ser entregue mediante protocolo na no Departamento de Licitações, 

localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará ou pelo e-mail: 

licismp@gmail.com;  

10.2.1. As razões do recurso deverão ser dirigidas a Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Saneamento de Santa Maria do Pará; por intermédio da Presidente da 

Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias 

mailto:licismp@gmail.com
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úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela autoridade, devidamente informada, 

devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade;  

10.2.2. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões poderão ser 

disponibilizados no seguinte endereço eletrônico: licismp@gmail.com  

10.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento;  

10.4. O recurso terá efeito suspensivo;  

10.5. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL 

e seus ANEXOS não serão conhecidos; 

10.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o 

dia de início e incluir-se-á o do vencimento.  

10.6.1. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram 

exclusivamente em dia de expediente no âmbito da Prefeitura de Santa Maria do Pará.  

11. DO ENCERRAMENTO  

11.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o Município de Santa 

Maria do Pará dará prosseguimento as demais fases do procedimento.  

11.2. Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à 

Autoridade Superior, que poderá:  

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 

supríveis.  

11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável.  

11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade.  

11.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao 

órgão requisitante/interessado para que esse convoque a adjudicatária para assinatura do 

Contrato.  

11.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no DOU/DOE, os atos de adjudicação do 

objeto e de homologação do certame.  

12. PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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12.1. O prazo de vigência do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviço.  

12.2. A expedição da 1ª Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do extrato 

do Contrato no Diário Oficial da União e a entrega das “Garantias de Cumprimento do 

Contrato e de Riscos de Engenharia”.  

12.3. O prazo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço.  

12.4. A eventual prorrogação do prazo previsto no item 12.1 somente será admitida nas 

condições estabelecidas no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/93, enquanto que a prorrogação do 

prazo de execução previsto no item 12.2 somente será admitida nas condições estabelecidas 

no Parágrafo 1°, Incisos I a VI, do Art. 57 da Lei 8.666/93.  

12.5. Os serviços serão executados nos locais de acordo com o MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

DA OBRA do anexo I.  

13. DOS PAGAMENTOS  

13.1. Em conformidade com a minuta do contrato cláusula sétima.  

14. DO REAJUSTE  

14.1. Só será admitido o reajuste de preços depois de decorrido o prazo de 06 (seis) meses da 

data da apresentação da proposta, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso no 

cronograma físico da obra;  

14.2. O interessado deverá formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de 

pagamento da nota fiscal/fatura dos valores passíveis de reajuste, sob pena de preclusão;  

14.3. O índice a ser aplicado deverá ser o Índice Nacional da Construção Civil–INCC, 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro por lei admitido;  

14.4. As alterações para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato dar-se-á 

na forma da lei, mediante a apresentação de justificativa e planilha de quantitativos e custos, 

com aprovação da comissão de licitação.  

15. DA FISCALIZAÇÃO  

15.1. Em conformidade com a cláusula décima segunda da minuta do contrato.  

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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16.1. Em conformidade com a cláusula décima da minuta do contrato.  

17. DAS PENALIDADES  

17.1. Em conformidade com a minuta do contrato na cláusula décima quinta.  

18. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO  

18.1. A Administração, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, se reserva o direito de: A 

autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;  

18.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei; 

18.3. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 desta Lei;  

18.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

19. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  

19.1. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução da obra, 

assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços executado;  

19.2. Será exigida do licitante vencedor a prestação de garantia na contratação do objeto deste 

instrumento convocatório, na forma de caução em dinheiro ou seguro–garantia ou fiança 

bancária correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 

56, § 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, no momento da assinatura do contrato. A garantia será 

liberada ou restituída por solicitação do contratado em até 60 (sessenta) dias após a assinatura 

do termo de recebimento definitivo do objeto;  

19.3. A licitante deverá prestar declaração de que, imediatamente após a assinatura do 

contrato providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PA, 

na forma da Lei n° 6.496/77 e alterações, entregando uma via para os arquivos da 

CONTRATANTE. Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços 

(Modelo Anexo X).  

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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20.1. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto 

facultativo, e não havendo retificação de convocação, será realizada, 

AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora previstos;  

20.2. Os casos omissos neste Edital deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Comissão de 

Licitação, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA;  

20.3. Fica estabelecido o foro da comarca de Santa Maria do Pará/PA, Estado do Pará, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente licitação;  

20.4. Os anexos abaixo fazem parte integrante e indivisível do presente Edital:  

Anexo I – Memorial de Descritivo, Especificação Técnica, Planilha Orçamentária, 

Composição de Custos Unitários, Composição de Encargos Sociais, Composição de B.D.I, 

Composição de Mobilização, Memória de Cálculo, Resumo Orçamentário, Cronograma 

Físico-Financeiro, Mapa de Localização, Planta Gráfica;  

Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade;  

Anexo III – Modelo de Declaração da Equipe Técnica com relação dos profissionais;  

Anexo IV – Modelo de Declaração de pleno conhecimento e concordância com o Edital e 

seus Anexos;  

Anexo V – Modelo de Carta da Proponente;  

Anexo VI – Modelo de Declaração sobre trabalho de menores/Servidor Público;  

Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento como ME ou EPP  

Anexo VIII – Modelo de Apresentação de proposta;  

Anexo IX – Declaração de Responsabilidade Ambiental, conforme modelo constante como 

anexo deste Edital  

Anexo X – Modelo de Declaração de Anotação de Responsabilidade Técnica;  

Anexo XI - Declaração da LICITANTE de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato 

Plano de Controle Ambiental de Obra – PCAO.  

Anexo XII - Declaração de disponibilidade de Equipamentos  

Anexo XIII - Minuta do contrato. 

Santa Maria do Pará-Pá, 31 de julho de 2020. 

 

 

____________________________________ 

BIANCA CAROLINE COSTA LOBATO 
Presidente - CPL 
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ANEXO I 

 

ANEXO I - PASTA TÉCNICA (EM MÍDIA DIGITAL): 

 Memorial de Descritivo; 

 Especificação Técnica; 

 Planilha Orçamentária; 

 Composição de Custos Unitários; 

 Composição de Encargos Sociais; 

 Composição de B.D.I; 

 Composição de Mobilização; 

 Memória de Cálculo; 

 Resumo Orçamentário; 

 Cronograma Físico-Financeiro; 

 Mapa de Localização; 

 Planta Gráfica; 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará - PMSMP/OBRAS, URBANISMO E 

SANEAMENTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO 

RDC Nº ______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 

Legal, (Nome/CI/CPF), DECLARA, sob as penas da Lei, que está IDÔNEA para contratar com a 

Administração Pública Direta, Indireta, não estando punida nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da 

Lei nº 8.666/93, bem como que de que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega 

dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, 

técnica, regularidade fiscal, trabalhista e idoneidade econômico-financeira. Estamos cientes que a 

falsidade das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros recebidos, 

acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos 

termos do edital d Regime Diferenciado de Contratação supracitada. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

_________________, em _______ de _____________ de ____. 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA COM RELAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 

Legal, (Nome/CI/CPF), declara que caso seja vencedora da presente licitação, seus responsáveis 

técnicos, juntamente com outros profissionais habilitados, se comprometem a exercer diretamente 

suas atividades nos serviços objeto da presente licitação, conforme abaixo se demonstra.  

(Apresentar relação dos profissionais técnicos da empresa).  

 

Exemplo: NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO CONCORDÂNCIA/ASSINATURA  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

 

_________________, _______ de _____________ de _____.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM 

O EDITAL E SEUS ANEXOS 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA - PMSMP/OBRAS,URBANISMO E 

SANEAMENTO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS,URBANISMO E SANEAMENTO/INFRAESTUTURA  

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 

Legal, (Nome/CI/CPF), declara que recebeu todos os documentos e informações necessários à 

apresentação da proposta comercial, que tem pleno conhecimento e concorda com o Edital e Seus 

Anexos, bem como que tomou conhecimento de todas as condições necessárias para o cumprimento 

das obrigações da licitação.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

 

_________________, _______ de _____________ de _____.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  
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ANEXO V 

MODELO DE CARTA DA PROPONENTE 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

Afirmamos expressamente que:  

a) Estamos cientes das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela autenticidade e 

veracidade de todos os documentos apresentados e forneceremos quaisquer informações 

complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;  

b) Executaremos a obra e os serviços de acordo com as normas da ABNT, o projeto básico, o 

memorial descritivo, as planilhas orçamentárias, o cronograma físico-financeiro e as demais 

especificações técnicas fornecidas pela interveniente, alocando todo o pessoal técnico, necessário 

para sua realização;  

c) Estaremos instalados e prontos para o início da obra e dos serviços a partir da data de 

recebimento da Ordem de Serviço;  

d) Executaremos a obra e os serviços de acordo com o prazo estabelecido no Edital;  

e) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Serviço, relação de todo pessoal 

técnico adequado, acompanhada de declaração individual de disponibilidade para a realização do 

objeto deste Edital, bem como a relação de todas as máquinas, equipamentos e demais ferramentas 

necessárias à total execução da obra e dos serviços.  

Atenciosamente,  

(Diretor ou representante legal)  

Assinatura  

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE Nº 02 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES E SERVIDOR 

PÚBLICO 

 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 

Legal, (Nome/CI/CPF), em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal e ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, DECLARA que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo a condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos.  

Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou 

Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 

tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93).  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

 

_________________, _______ de _____________ de ____  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

A empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________, por intermédio de seu 

representante legal Sr.(a) ________________________, portador do Documento de Identidade nº 

________________, inscrito no CPF sob o nº ________________ DECLARA, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________________________ 

(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

citada lei alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Lei Complementar nº 155/2016.  

DECLARA possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar 

o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06 para regularização alterada pela 

Lei nº 147/2014 e nº 155/2016.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

DECLARA, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do 

conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

_________________, _______ de _____________ de ____  

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  

 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente  
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ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

Em atendimento à RDC nº ______________, tipo menor preço Global, destinada à 

_______________________ apresentamos a nossa proposta nas seguintes condições:  

A PROPOSTA define as condições técnicas e comerciais para a 

___________________________, e se encontra devidamente assinada pelos(s) representante(s) 

legal(is) desta empresa.  

Declaramos expressamente que:  

a) Executaremos a obra e os serviços pelo Menor Preço Global de R$................ (por extenso), 

conforme planilha anexa, tomando por base o mês de ........ (mês de referência dos preços);  

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, 

expressas no Edital e seus anexos;  

c) Temos pleno conhecimento do local onde será executada a obra e os serviços objeto desta 

licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;  

d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, 

inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal;  

e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua apresentação;  

f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;  

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e temos ciência do 

inteiro teor do seu conteúdo e condições, e que não detectamos incompatibilidade nos elementos 

técnicos fornecidos;  
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h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução de ________ (______), contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviços.  

i) Na oportunidade, declaramos que nos preços contidos na presente proposta estão incluídas todas e 

quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, 

sociais, fiscais, seguros e outras despesas diretas e indiretas, inclusive aquelas indispensáveis para 

manter a higiene, segurança no trabalho e necessárias ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital.  

j) Esclarecemos, finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a 

prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que se fizerem 

necessárias.  

Atenciosamente,  

_________________, _______ de _____________ de ____  

[ Nome, CI, CPF, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ ESTAR CONTIDO NO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 

DE PREÇOS  
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS,URBANISMO E SANEAMENTO  

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 

Legal, (Nome/CI/CPF), faz a seguinte Declaração de responsabilidade ambiental, que conhecemos a 

legislação ambiental, notadamente as relacionadas às atividades necessárias para o desenvolvimento 

dos Estudos, Licenças e Implantação das obras, e que:  

1. Responsabilizamo-nos pela obtenção das respectivas licenças (prévia, instalação e operação), 

necessárias para o fiel atendimento à legislação ambiental, antecedendo a respectiva fase do 

empreendimento;  

2. Responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões 

ambientais;  

3. Responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento às Licenças Ambientais do empreendimento ou 

eventuais documentos que comprovem a regularidade ambiental do mesmo;  

4. Responsabilizamo-nos pela obtenção das autorizações, outorgas e licenciamentos do canteiro de 

obras e demais requisitos necessários à regularização ambiental do empreendimento;  

5. Assumimos toda a responsabilidade pela execução das obras provisórias e permanentes, 

constantes dos projetos aprovados pelo município, bem como as medidas mitigadoras e 

compensatórias que por ventura integrarem o licenciamento ambiental do empreendimento;  

6. Assumimos toda execução e custos inerentes à implantação, conservação, manutenção, 

recuperação e o monitoramento ambiental das instalações e canteiro de obras;  

7. Assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de 

proliferação endêmica, higiene e pela qualidade sócio-ambiental da obra;  

8. Assumimos, sem repasse para o município de Santa Maria do Pará, toda a responsabilidade por 

danos e ônus, inclusive o pagamento das multas que venham a ser associados às obras constantes da 

respectiva Autorização, motivados pelos não cumprimentos dos dispositivos legais ou normativos 

previstos.  

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.  

_________________, em _______ de _____________ de _____.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ] 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ___________, sediada na Rua 

_______________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante 

Legal, (Nome/CI/CPF), declara que caso seja vencedora da presente licitação, imediatamente após a 

assinatura do contrato, fará a Anotação de Responsabilidade Técnica ART, junto ao CREA-PA.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.  

 

_________________, em _______ de _____________ de ____.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE 

AMBIENTAL DE OBRA 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

 

...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº .........................., sediada em................................................... (endereço completo), declara sob 

as penas da lei, que compromete-se que apresentará o Plano de Controle Ambiental de Obra para o 

objeto deste RDC, no momento de assinatura do contrato, estando estye plano sujeito à análise da 

equipe técnica do município de Santa Maria do Pará  

_________________, em _______ de _____________ de ____.  

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  
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ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

À  

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

RDC Nº _______-PMSMP/OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO  

 

...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº .........................., sediada em................................................... (endereço completo), declara sob 

as penas da lei, que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o 

objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua 

utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco”, por ocasião de sua utilização e 

sempre que necessário pela Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará.  

_________________, em _______ de _____________ de ____.  

 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ]  

[ Dados da Declarante: Razão Social e Nº do CNPJ ]  
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ANEXO XIII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO Nº ................. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 

FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA DO PARÁ E 

............................................................., CONSOANTE 

AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

A  Prefeitura  Municipal  de  Santa Maria do Pará,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  

inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 05.149.174/0001-34,  com  na Av. Santa Maria do Pará, S/Nº, 

Centro, CEP 68.738-000, Santa Maria do Pará, Pará, doravante denominada CONTRATANTE, 

neste ato representada p e l a  Sr(a). .............................., ...................,..................... prefeita 

municipal, inscrito(a) no CPF sob o nº ........................., residente  e  domiciliado  na  cidade de 

Santa Maria do Pará,  Pará  e  a  Empresa.........................  com  sede  na .......................... 

registrada no CNPJ sob o nº. ........................... neste ato representada por seu representante legal 

o Senhor(a) ......................... inscrito no C.P.F. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e RG nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do Processo da 

Tomada de Preço nº XXX/2019, homologado em        /       /       mediante sujeição mútua as 

normas constantes Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO 

1  -  Este  Contrato  Administrativo  tem como  origem à licitação  na modalidade  Tomada  de 

Preço  nº XXX/2019, Processo Administrativo n° 2020xx00/GAB/PMSMP/PA, devidamente   

homologada   pelo(a) Sr.(a),   ficando   este   instrumento   expressamente   vinculado   ao 

mencionado Edital de licitação e à proposta da licitante vencedora, agora CONTRATADA, 

conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO 

1 - As cláusulas e condições deste contrato, molda-se às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

e suas alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos e se obrigam 

reciprocamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO  

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA TERRAPLENAGEM 

CONFORME CONVENIO YYYY FIRMADO ENTRE A SEPLAN E O MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

1 - Os serviços ora contratados obedecerão ao Regime de Empreitada por Preço Global. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

1 - O preço global para a execução dos serviços objeto deste contrato é de R$ 

.................................................... 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas especificações, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93: 

§ 1o   O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  

condições  contratuais,  os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço contratado da obra permanecerá irreajustável durante 12 

(doze) meses a partir da data da apresentação da proposta. Em conformidade com o art. 2º, § 1º e 

art. 3º, § 1º da Lei Federal 10.192/2001. Após este prazo, a proposta poderá ser revista usando 

como parâmetros para o reajuste do contrato administrativo o Índice Geral de Preço (IGP) 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Garantindo-se, entretanto, o direito ao restabelecimento 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços ou obra que forem entregues com atraso imputável à 

CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária. 

PARÁGRAFO  QUARTO  - Como  condição  para  efetivação  da  assinatura  deste  contrato  e  

futuros  pagamentos decorrente do mesmo, a contratada deverá comprovar a sua regularidade com o 

sistema de seguridade social (Certidão Conjunta da União emita na receita federal e FGTS), em 

observância ao art. 195, § 3º, da Constituição Federal e Acórdão 524/2005 Primeira Câmara do 

T.C.U. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS 
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1 - Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da presente 

licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Santa Maria do 

Pará, Exercício 2019: 

- Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras. 

- Projeto Atividade Código geral: 7070.15.451.0007.1.014 Programa de Recuperação Asfáltica e 

Pavimentação Reestruturação de Vias Urbanas, Recuperação Asfáltica e Pavimentação para 

Ampliação de Mobilidade Urbana  

 

 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras E Instalações - Subelemento: 4.4.90.51.93 

- Fonte de Recurso: 1001 – Recurso Voluntário 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (QUINZE) dias consecutivos contados da data de 

apresentação da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA devidamente atestada e acompanhada 

de boletins de medição, depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização do 

CONTRATANTE. Sendo obrigado o contratado a promover a Anotação de Responsabilidade 

Técnica do contrato (ART) no CREA com jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.º) para 

que seja efetuado o primeiro pagamento. 

2 - Para fins de liberação e pagamento da 2ª medição em diante, deverão acompanhar as mesmas os 

respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. Em observância ao art. 195, § 3º, 

da Constituição Federal. 

3 - As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, com 

base no Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária apresentado, acompanhados do 

relatório emitido pela fiscalização da obra.  

4 - As medições serão processadas e efetuadas seus pagamentos até o 15º (décimo quinto) dia útil 

da data de cada medição efetuada. 

5 - Atrasos nos pagamentos das medições superiores a 30 (trinta) dias ensejarão, por parte da 

contratada, a paralisação temporária da obra até que a situação seja regularizada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados por meio de transferência eletrônica 

bancaria à contratada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de vir a ser devida, por fora de norma da legislação 

vigente, atualização monetária de valor faturado, aplicar-se-á a formula: 
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AM      =          VP (A/B-1), onde: 

AM = Atualização Monetária 
VP = Valor presente a ser corrigido 
A = Número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao do 

contrato B = Número índice fator acumulado da TR no último dia do mês da 

fatura  

No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período 

considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, “c” e 55, III, da Lei N° 8.883/94. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO 

1 - As Obras/Serviços e Outras Avenças para execução do objeto deste edital de licitação, deverão 

estar concluídas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da Ordem de Serviço, podendo 

ser prorrogado desde que solicitado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu término, 

comprovados os motivos alegados, para tal prorrogação 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de que se trata esta cláusula poderá ser revisto nas 

hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei N° 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Pará, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e recebimento da 

Ordem de Serviço, contados a partir da data da assinatura da convocação da Prefeitura, sob pena de 

aplicação de multa prevista na Cláusula Décima Sexta do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

1 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação 

vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste contrato 

administrativo, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-

se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito à 

Prefeitura, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, 

mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1 - Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o início da obra, 

minucioso exame das especificações  e  projetos,  de  modo  a  poder  em  tempo  hábil  e  por  

escrito,  apresentar  à  Fiscalização,  todas  as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para 

devido esclarecimento e aprovação; 
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2 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 

tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de atuais 

trabalhos noturnos, inclusive com iluminação; 

3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 

expensas no total ou em parte,  o  objeto  do  contrato  administrativo  em que  se  verificaram  

vícios,  defeitos  ou  incorreções,  resultantes  da execução ou de má qualidade dos materiais 

empregados, nos termos do art. 69, da Lei nº. 8.666/93. 

4 - Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um Livro de Ocorrências, para 

registro obrigatório da todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque; 

5 - Todos os serviços executados pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, 

observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 

industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições 

contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), especificações 

técnicas, memoriais e projetos fornecidos; 

6 - Todos os materiais/serviços a serem entregues e ou confeccionados deverão ser de 1ª qualidade 

e com garantia de reposição caso seja identificado divergências com relação às propostas e durante 

5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá 

por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo 

efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse 

período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

7 - A licitante deverá manter no canteiro de obras responsável técnico com registro no CREA e 

ou/CAU durante todo período de execução e em período integral, profissional este que deverá estar 

devidamente registrado no quadro de funcionários da empresa vencedora ou com contrato de 

prestação de serviços entre as partes. 

8 - A licitante é responsável por danos causados diretamente a administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução dos serviços. 

9 - A CONTRATADA será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes 

a direitos, patentes e  royalties,  face  à  utilização  de  técnicas,  materiais,  equipamentos,  

processos  ou  métodos  na  execução  da  obra contratada; 

10  -  Conduzir  a  execução  da  obra  pactuada  em  estreita  conformidade  com  o  projeto  

executivo  aprovado  pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e 

à finalidade do empreendimento; 

11 - Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; 
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12 - Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira; 

13 - Comunicar à Administração Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo que temporariamente a 

CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do Contrato, 

total ou parcialmente, por motivo superveniente; 

14 - Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos 

quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 

15 - Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 

recebimento definitivo; 

16 - Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA; 

17 - Está a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o 

objeto e o n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor; 

18 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1 - Fornecer à CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificações, detalhamentos e 

demais peças técnicas que permitam a perfeita execução do objeto deste contrato; 

2 - Responsabilizar-se pelo atendimento aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, 

mantendo em validade a Licença Ambiental já existente para a obra pelo período de duração 

da mesma; 

3 - Efetuar os pagamentos em até 15 (quinze) dias consecutivos contados da data de apresentação 

da Nota Fiscal e/ou faturas devidamente atestadas, acompanhada de boletins de medição, emitida 

pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização do 

CONTRATANTE; 

4 - Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de elucidar 

qualquer dúvida técnica que surgir durante a execução do serviço e para acompanhar e vistar as 

anotações do livro de ocorrência da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Obras, exercer 

ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do pessoal da 
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CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, 

empregados, prepostos ou subordinados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em 

nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne 

ao objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A obra objeto deste contrato administrativo será fiscalizada e 

recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 73, inciso I e parágrafos 2° e 3°, e 76 da Lei 

N° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à fiscalização da CONTRATANTE, formada por um ou 

mais representante da Administração Municipal, designada pela autoridade competente, o seguinte: 

2 - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, 

verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela 

licitação; 

3 - Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões 

técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas 

decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 

4 - Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem de 

Serviços, projetos aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à 

CONTRATADA; 

5 - Comunicar à Secretaria Municipal de Administração, as ocorrências que possam levar a 

aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações 

contratuais; 

6 - Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no 

canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos serviços; 

7 - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar 

e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas; 

8 - Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorrência, 

principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIREÇÃO 

1 - A contratada indica como responsáveis técnicos pela execução da obra o Engenheiro 

Civil/Arquiteto.................................... CREA/CAU N°                              o qual fica autorizado a 

representá-lo perante o CONTRATANTE e a fiscalização deste em tudo o que disser respeito 

àquela. 

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  A  CONTRATADA  somente  poderá  substituir  o  técnico  

responsável  pela  obra,  após expressa anuência da Secretaria Municipal de Obras, devendo essa 

substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

2 - A contratante indica como Fiscal de contrato o Engenheiro/Arquiteto 

................................................, CREA/CAU N° ....................... D/Pa, o qual fica autorizado a 

fiscalizar a obra objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO 

1 - O recebimento da obra será efetuado pela fiscalização do órgão responsável através do 

Departamento de Engenharia e por um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no 

ato, o termo competente, no qual se certificará o recebimento definitivo. Em se dando ao 

recebimento caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a Prefeitura Municipal de 

Santa Maria do Pará, poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento do preço, 

consignando-se os motivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 

1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas e disposições deste 

contrato administrativo, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativos aos 

serviços já executados, a critério da CONTRATANTE, independentemente de qualquer 

procedimento judicial, sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 

8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE, poderá valer-se do disposto no caput desta 

cláusula, se a CONTRATADA contrair obrigações com terceiros, que possam de qualquer forma, 

prejudicar a execução do objeto ora contratado, bem como: 

a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do 

recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o início dos mesmos; 

b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 

c) dos mesmos, quando então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes; 
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d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA MULTA 

1 - Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente 

comprovados pela CONTRATADA a CONTRATANTE sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicará as seguintes multas: 

a) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de atraso 

que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo Cronograma 

Físico-Financeiro; 

b)  Multa  de  0,1%  (zero vírgula  um por  cento)  do  valor  ora  ajustado  pelo  não  cumprimento  

de quaisquer condições do CONTRATO; 

c) As multas serão limitadas, no máximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 

1 - São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as exercerá 

nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS 

1 - Poderá a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, exigir provas de cargas, testes dos 

materiais e análise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratórios particulares de 

reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Único: Todos os materiais/serviços a serem entregues e ou confeccionados deverão 

ser de 1ª qualidade e com garantia de reposição caso seja identificado divergências com 

relação às propostas e durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e 

obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 

1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO 

1 - O presente contrato administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666,  de 21.06.1993, sem que  caiba a  CONTRATADA  qualquer  indenização,  sem 

embargo  da  imposição  das propriedades que se demonstrarem cabíveis; 
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual; 

d)  Nas hipóteses  preceituadas  pelo  Art.  77  da  Lei  Federal  nº  8.666  de  21.06.1993,  com  

as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL 

1 - Não é permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO 

CONTRATO 

1 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos órgãos 

competentes como Tributos Municipais, CREA, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, assistência 

médica, taxas, alvará, licença sanitária, ART, transporte de materiais e funcionários, bem como, 

quaisquer outras despesas necessárias para a execução dos serviços; tributos, tarifas e emolumentos 

decorrentes deste contrato administrativo e da execução de seu objeto. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO 

1 - Para garantia do contrato administrativo, objeto desta licitação, será exigida da proponente 

vencedora, a título de garantia contratual, caução correspondente a 1% (um por cento) do valor 

do contrato administrativo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, títulos 

da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia, podendo ser aceita a garantia prestada 

para participação do certame, respeitando-se as seguintes condições: 

a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação 

condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária garantidora; 

a.1) No caso a Empresa opte por seguro garantia, juntamente com a apólice de seguro deverá 

constar o comprovante de pagamento da mesma; 

b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serão devolvidos ou 

baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitação pela licitante e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente; 

c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, após 60 (sessenta) dias 

ao recebimento definitivo dos serviços; 
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d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais, pela 

entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades independentes de 

quaisquer outros atos legais; 

e) O recebimento de caução em dinheiro será feito através da conta corrente do Banco do Brasil, 

c/c nº 202.874-3, agência 2586-0, Santa Maria do Pará; 

f) A licitante tem o prazo de 10 dias úteis para apresentação de comprovação de garantia contratual. 

Parágrafo Único: O não cumprimento da clausula VIGÉSIMA SEGUNDA é motivo de rescisão 

contratual.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO 

1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Santa Maria do Pará-Pá, 

com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a 

ter. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – PUBLICIDADE 

1 - O presente instrumento de contrato administrativo será publicado na Imprensa Oficial, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – ASSINATURA 

1 - E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos. 

«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», em        de                              de        _. 

 

CONTRATANTE 

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

1.   

2.__________________________ 
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