TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº027/2021

Razão Social:

CNPJ Nº:__________________________________

Endereço:____________________________________________________________________
E-mail:
Cidade:

Estado:_

Pessoa para contato:_

_Telefone:_

Fax:_

_

Recebemos através de acesso a página https://licitanet.com.br/, nesta data cópia do edital da
licitação acima identificada.
COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X)
( ) Publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal;
( ) Publicação na Imprensa Oficial do Estado (Diário Oficial do Estado do Pará-IOEPA);
( ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU);
( ) Publicação em Jornal de Grande Circulação;
( ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas dos Municípios (www.tcm.pa.gov.br);
( ) Outros meios:
Local:_

_,

.
de

de 2021.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicito que Vossa Senhoria
preencha o Termo e remeta a Comissão Permanente de licitações através do e-mail:
altamiracpl@gmail.com.
A não remessa do Termo exime a Comissão Permanente de Licitação (Pregoeiro) da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como de quaisquer informações
adicionais.
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2021
PREGÃO ELETRÔNICO - MODO DE DISPUTA ABERTO

Processo Administrativo nº. 057/2021
Edital nº. 027/2021
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço Global do Grupo/Lote
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Tapa Buraco e Recapeamento
em Diversas Vias do Município de Altamira/PA, cuja empresa fornecedora será contratada nos
termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.
O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – PA (PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTAMIRA), através da Secretaria Municipal de Viação e Obras com endereço à Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira, Pará, por meio do Setor de
Licitações, através do Pregoeiro Rodolfo Regis Nogueira Cabral e equipe de apoio composta por
Ana Paula Da Silva Barros e Polyana Moreira Da Silva, designados pelo Decreto nº 009/2021 de 07
de janeiro de 2021, com autorização do Gestor, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993,
Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de
2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º
do Decreto Municipal nº 046/2021, que Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação
Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas neste edital,
Tornar público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço Global.
INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 19/05/2021 às 9:00 (nove horas).
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br
1 - DO OBJETO:
Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Tapa Buraco e Recapeamento em
Diversas Vias do Município de Altamira/PA, cuja empresa fornecedora será contratada nos
termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.
2 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
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2.1 - O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002,

Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006,
Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que
Aprova o Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de
20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, pelas
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

3 - DO CREDENCIAMENTO:
3.1 - Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/;
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica;
3.4 - O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparadas;
3.5 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:
4.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta
licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos;
4.2 - A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas
e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no
sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;
4.3 - Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);
4.4 - Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar,
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
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sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem
como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);
4.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93;
4.6 - Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO SRP: Somente poderão participar deste
PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto
do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive
quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site
https://licitanet.com.br/;
4.6.1 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite
estabelecidos.
a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título
de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo
do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na plataforma,
através do site: https://www.licitanet.com.br/;
4.6.2 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;
4.6.3 - Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Altamira - PA, em
nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável
pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual
desconexão;
4.6.4 - As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da sessão pública via internet;
4.6.5 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/;
4.6.6 - O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal
única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
4.6.7 - O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do Sistema, ou do Município de Altamira - PA, promotora da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
4.6.8 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do
Sistema para imediato bloqueio de acesso;
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4.7 - Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO SRP, as empresas enquadradas nos
casos aseguir:
4.7.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição2; empresas que
estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata,
concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de
empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância
judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac.
8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011);
4.7.2 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
4.7.3 - Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com
este Município;
4.7.4 - Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas
com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta,
na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
Para verificação das condições definidas nesta alínea, o Pregoeiro e Equipe de Apoio,
promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas-CEIS;
4.7.5 - Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público
da Prefeitura Municipal de Altamira - PA;
4.8 - A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do
licitante.
4.8.1 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;
4.8.2 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;
1NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da
avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas
com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.

4.8.3 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos
no Edital;
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4.8.4 - Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de
ilustração dos itens constantes da proposta de preços;
4.8.5 - Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir
a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
4.8.6 - O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.8.7 - Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de
interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico,
nos momentos e tempos adequados;
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/),
JUNTAMENTE com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, PROPOSTA com a
“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e
a MARCA (CONFORME MODELO ANEXO), até o horário limite de início da Sessão Pública,
horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar- se-á,
automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
5.2 - As propostas CADASTRADAS no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade
e preservar o sigilo das propostas.
5.2.1 - Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será
DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro;
5.3 - A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos
em sessão pública;
5.4 - O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de
discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações
constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;
5.5 - Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o
compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes,
descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta
licitação;
5.6 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
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5.7 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006;
5.8 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.9 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta;
5.10 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances;
5.11 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem
como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1 - Valor unitário e total do item;
6.1.2 - Marca;
6.1.3 - Fabricante;
6.1.4 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;
6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
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6.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;
7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES:
7.1 - No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as
propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital;
7.2 - O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta
ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do
sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda,
ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;
7.3 - Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente
inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então
DESCLASSIFICARÁ;
7.4 - O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível,
caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
7.5 - As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem
desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
7.6 - Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site
https://licitanet.com.br/, conforme Edital;
7.7 - Na fase de lances, o pregoeiro poderá, em consequência da quantidade de itens do pregão, no
início da fase de lances de cada lote ou item, estabelecer uma quantidade aproximada entre dois e dez
itens, para a disputa simultânea;
7.8 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital;
7.9 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
7.10 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser, conforme
estabelecido para cada item no termo de referência, ou seja ao percentual aproximado de 0,25%
(zero vinte e cinco por cento), em relação ao Valor Unitário Estimado;
7.11 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
7.12 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois)
minutos do período de duração da sessão pública;
7.13 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois)
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários;
7.14 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente;
7.15 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço;
7.16 - Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS
E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir
com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido
lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso
a licitante permaneça inerte;
7.17 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar;
7.18 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação
do detentor do lance;
7.19 - Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente
sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser
confirmado ou reformulado pelo proponente;
7.20 - A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
7.21 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
7.22 - O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados;
7.23 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação
no site https://licitanet.com.br/;
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7.24 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
7.25 - A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
7.26 - Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de microempresas
e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, onde:
7.26.1 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações;
7.26.2 - Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;
7.26.3 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto;
7.26.4 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior;
7.26.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
7.26.6 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
7.27 - O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.28 - Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
7.28.1 - Produzidos no País;
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7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.28.3 - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);
7.28.4 - Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação;
7.28.5 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
7.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.30 - O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições
do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;
8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
8.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.4 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.5 – O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderá solicitar da empresa vencedora que apresentar preço
manifestamente inexequível a comprovação através dos seguintes documentos:
8.5.1 – Planilha de composição de custo do produto acompanhado da nota fiscal ou cotação
(Assinada com CNPJ) do fornecedor que comprove o valor da aquisição do mesmo, caso não
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seja apresentado, poderá o vencedor ter a proposta inabilitada;
8.6 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
8.7 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.7.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;
8.7.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta;
8.7.3 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
8.7.4 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade;
8.7.5 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;
8.7.6 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
8.7.7 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelo
demais licitantes;
8.7.8 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso;
8.7.9 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
9 - DA HABILITAÇÃO
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9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
9.1.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
9.1.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_
requerido.php).
9.1.3 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
9.1.4 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;
9.1.5 - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
9.1.6 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;
9.1.7 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação;
9.1.8 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;
9.1.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação;
9.1.10 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital;
9.1.11 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos;
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9.1.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz;
9.1.13 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para
matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante
tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o
documento comprobatório de autorização para a centralização.
9.2 - OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE
HABILITAÇÃO:
9.2.1 - Habilitação Jurídica:
9.2.1.1 - Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos
sócios;
9.2.1.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;
9.2.1.3 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor,
devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades
Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores, ou;
9.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercício, ou;
9.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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;
9.2.1.6 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.
gov.br, ou;
9.2.1.7 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
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comprobatório de seus administradores;
9.2.1.8 - Certidão Simplificada, ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data
de emissão máxima de 90 (noventa) dias, para fins de comprovação da condição de
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP);
9.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.2.2.1 - Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo
90 (noventa) dias antes da data de encerramento do envia de proposta;
9.2.2.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual. O documento deverá
ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data de encerramento do envia de
proposta;
9.2.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor;
9.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social,
incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, em vigor;
9.2.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Estado em vigor;
9.2.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Município;
9.2.2.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme Lei nº. 12.440, de 07
de julho de 2011, em vigor;
2NE - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo
ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas.

9.2.3 - Qualificação Técnica:
9.2.3.1 – Quanto à Capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação;
a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa
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jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a
obter informações sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos
e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
b) Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria
licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, posto que a
licitante não possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria
capacitação técnica.
9.2.3.2

- Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas
de atuação previstas no Memorial Descritivo, em plena validade.

9.2.3.3 Comprovação da capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo
Técnico – CAT com registro de atestado, expedida pelo CREA ou CAU da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo da contratação, a saber:
a)
A comprovação dessa qualificação deve ser feita através de Acervo
Técnico com Atestado de Conclusão emitido pelo conselho de classe de
engenharia (CREA), atestando que a empresa ou profissional responsável técnico
executou os serviços quantidade maior do que 50 % (cinquenta) por cento da
parcela de maior relevância da obra.
b) O item de maior relevância dos serviços de recuperação asfáltica, na planilha
do projeto básico é representado pelo serviço de EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO.
9.2.3.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitação.
No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
As licitantes, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
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dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local
em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
9.2.3. 5 Visita técnica/ Declaração de conhecimento do local.
Fica facultado à licitante a visita ao local da obra, representada por seu responsável técnico e
acompanhado da equipe de Engenharia da SEOVI, A ser realizada nos dias 13 ou 14 de Maio, com
agendamento de horário via email altamiracpl@gmail.com, recebendo atestado de visita técnica ou a
apresentação de declaração formal assinada pelo responsável técnico da licitante, com firma reconhecida, sob
as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros.
9.2.3.5 - DECLARAÇÃO formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução
contratual.
9.2.4 - Qualificação Econômico Financeira:
9.2.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.4.1.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade.
9.2.4.1.2 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte
forma:
9.2.4.1.2.1 - No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do
Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da
empresa;
9.2.4.1.2.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia
dos seguintes atos: Termo de Abertura, Ativo, Passivo, Demonstrações
Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta
Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações),
no cartório competente.
9.2.4.1.3 - O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis,
extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao
período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira:
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9.2.4.1.3.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um),
obtido pela fórmula:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG= ------------------------------------------------------ > 1,00
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
9.2.4.1.3.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um),
obtido pela fórmula:
Ativo Circulante
LC= ------------------------------------------------------ > 1,00
Passivo Circulante
9.2.4.1.3.3 - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um),
obtido pela fórmula:
Ativo Total
SG= ------------------------------------------------------ > 1,00
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
9.2.4.1.4 - Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos
critérios mínimos acima estabelecidos;
9.2.4.2 - As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente.
9.2.4.3 - Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço,
emitido pelo Conselho de Contabilidade, devidamente em dias.
9.2.4.4 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a
apresentação dos documentos exigidos nos subitens: 9.2.4.1 a 9.2.4.3;
9.2.4.5 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados
da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764,
de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador;
9.2.4.6 - Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo
SPED que contém as informações do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e das
Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão
apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED
CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de
escrituração contábil digital do SPED). Também deve ser apresentado documento
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contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índices de liquidez que
deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um),
9.2.4.7 - Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser
apresentado o Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário.
9.2.4.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será
aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias consecutivos de
antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão;
9.2.5 – Informações Complementares:
9.2.6 - O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.1) deverá possuir
ramo de atividade compatível e específico ao objeto licitado;
9.2.7 - Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados

apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na
inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o Ministério Público do Estado do
Pará, para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal nº.
8.666/93;

9.2.8 - Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;
9.2.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital;
9.2.10 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação;
9.2.11 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido
um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período
mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;
9.2.12 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização;
9.2.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
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Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma;
9.2.14 - 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;
9.2.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis;
9.2.16 - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes;
9.2.17 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor;
9.2.18 - As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura
da sessão deste Pregão;
9.2.19 Caso se entenda necessário, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, contadas da solicitação do Pregoeiro, à Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Altamira/PA.
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
a) - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal;
b) - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;
c) - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;
d) - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta,
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
e) - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);
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f) - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso,
g) - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação;
h) - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante;
i) GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA
A garantia dos serviços será conforme legislação vigente e o responsável técnico da ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica deve estar presente sempre que necessário para
apoio e ajustes técnicos, visando a durabilidade do objeto.
A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art.
618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco)
anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

11 - DOS RECURSOS:
11.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema;
11.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso;
11.3 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;
11.4 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
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apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
11.5 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
12.2 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
12.3 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;
12.4 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;
12.5 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”).
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados;
13.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14 - DO CONTRATO
14.1 - Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato;
14.2 - Prazo de Vigência do Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de sua
assinatura e terá vigência até o final do ano (exercício fiscal);
14.3 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre
após a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será
realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Altamira, mediante cheque nominal ou
depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma:
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14.3.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;
14.3.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Altamira, localizado na
na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira,
Pará, acompanhada das respectivas Ordens de Compra.
14.3.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do
documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
14.3.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o
pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
14.3.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus
adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela
CONTRATADA.
14.3.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação
dos serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no
Contrato;
14.3.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Altamira, deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada;
14.3.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas
de acordo com a legislação própria:
14.3.8.1 - especificação correta do objeto;
14.3.8.2 - número da licitação e contrato e
14.3.8.3 - marca e o nome comercial.
14.4 - Da entrega do objeto: O objeto deverá ser entregue e/ou executado de acordo com o prazo
estipulado e deverá ser entregue nos locais informados neste edital;
14.5 - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital;
14.6 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o Setor de Compras da Prefeitura
Municipal de Altamira, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu,
CEP 68.372-005 Altamira, Pará, para a assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu
recebimento, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração;
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14.7 - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato;
14.8 - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato;
15 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
15.1 - O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais nº 8.666/93
e Lei nº 10.520/2002, e suas alterações.
16 - DA ENTREGA DOS ITENS
16.1 - O Objeto deverá ser entregue no seguinte prazo e local:
16.1.1 - o prazo de entrega dos itens deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e
recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual
não gera qualquer responsabilidade de pagamento.
17.1.1.1 – A necessidade de entrega IMEDIATA é em detrimento desta Prefeitura,
suas Secretarias e Fundos não possuírem almoxarifado e nem recursos suficientes para
efetuar pedidos de grande quantidade dos produtos constantes nesta licitação;
17.1.1.2 – Os pedidos são emitidos diariamente de acordo com as necessidades do
requisitante;
16.1.2 – Os materiais e/ou serviços deverão ser entregues e/ou executados na sede da cidade
de Altamira/PA.
16.1.3 - Os materiais e/ou serviços mesmos que entregue e aceito, fica sujeito à substituição,
desde que comprovada a má fé do contratado ou condições inadequadas de uso dos mesmos.
16.1.4 - O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas internas
da administração.
16.2 - A prestação dos serviços e/ou fornecimento será realizada de acordo com as necessidades da
Administração.
16.3 - Só será aceito o item, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de
Fiscalização do Município e por este Edital;
16.4 - O item deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei e por este Edital,
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sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será
recusado, devolvido e o pagamento cancelado.
17 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
17.1 - DA CONTRATADA:
17.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
18.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos;
18.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990);
18.1.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
18.1.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
18.1.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
18.1.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato;
18.1.1.7 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;
18.1.1.8 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do
Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente à boa ordem do Município de Altamira/PA;
18.1.1.9 - Acatar todas as orientações do Município de Altamira, emanadas pelo
fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
18.1.1.10 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
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18.1.1.11 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal,
entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.
17.2 - DA CONTRATANTE:
17.2.1 - São obrigações da Contratante:
18.2.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
18.2.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
18.2.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
18.2.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
18.2.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
18.2.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1 - AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de
Altamira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até
10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:
1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de
preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa;
2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
3 - Não mantiver a proposta;
4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;
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5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
18.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira
colocada.
18.3 - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá,
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades
previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na forma prevista no
respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:
a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou
legal, com a possível rescisão contratual;
c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridadesuperior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. Se os valores
dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela
CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da
sanção;
e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de
descumprimento de cláusulas contratuais;
g) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; e
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h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito,
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital;
19.2 - A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/;
19.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação;
19.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
19.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão
ser realizados por forma eletrônica através do sistema;
19.6 - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos;
19.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;
19.8 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
19.9 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
20 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
20.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas
na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro
Municipal e Programas.
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;
22.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro;
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22.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF;
22.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação;
22.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
22.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
22.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente
na Prefeitura Municipal de Altamira;
22.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público;
22.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.10 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.altamira. pa.gov.br e
www.licitanet.com.br, e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no Setor de Suprimentos e
Serviços, situado na na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372005 Altamira, Pará, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aosinteressados;
22.11 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis;
22.12 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido;
22.13 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá,
a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados;
22.14 - Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado
especificado e válido;
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22.15 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes,
destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal
nº 8.666/93;
22.16 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a
inabilitação do licitante;
22.17 - As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço:
www.altamira.pa.gov.br;
22.18 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria;
22.19 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de
Altamirá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes;
22.20 - Para atender a seus interesses, o Município de Altamira poderá alterar quantitativos, sem que
isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º
do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93;
22.21 - O Município de Altamira/PA poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
22.22 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o da Comarca de Altamira/PA.
22.23 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇMANENTÁRIA, CRONOGRAMA-FÍSICO-FINANCEIRO,
PLANILHA BDI;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO IV – DECLRAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO
ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO

Altamira/PA, 29 de Abril de 2021.
RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
1.

DESCRIÇÃO DA OBRA

Serão executados os Serviços de Tapa Buraco em Diversas Vias do Município de Altamira,
sendo executada pavimentação asfáltica de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

1.1 Caracterização da Região
Região urbana, com infraestrutura de transporte bastante carente devido à necessidade de
melhorias na pista de rolamento. Topografia irregular, dentro dos parâmetros de trafegabilidade,
solo seco, firme, clima temperado e boas condições ambientais de habitabilidade. Local povoado
principalmente por moradores de classes baixa e média. A Obra de Engenharia para execução dos
serviços de tapa buraco em vias públicas tem como objetivo o melhoramento das condições de
acesso e trafegabilidade, minimizando desgastes dos veículos e gerando melhor fluidez do tráfego e
segurança para os usuários, promovendo condições adequadas de infraestrutura aos moradores dos
bairros que serão beneficiados por esse serviço proporcionando conforto e eficiência nas condições
de trafegabilidade. Para atingir o objetivo mencionado deverá ser executado: - Manutenção e
recuperação de 51.282,05 m² de pavimentação asfáltica em CBUQ, camada de rolamento, com
espessura de 5 cm e todas as etapas antecedentes.
2.
2.1

SERVIÇOS DE TAPA BURACO

Descrição do Serviço de Tapa Buraco

Para os Serviços de Tapa Buraco em Diversas Vias do Município de Altamira deverá ser
obedecida a NORMA DNIT 154/2010 - ES: Pavimentação Asfáltica - Recuperação de defeitos
em pavimentos asfálticos - Especificação de Serviço. As panelas ou buracos são cavidades
formadas inicialmente no revestimento do pavimento e que possuem dimensões variadas. O
defeito é de natureza muito grave, uma vez que afeta estruturalmente o pavimento, permitindo o
acesso das águas superficiaisindesejáveis às demais camadas da estrutura.
Também é grave no que se refere às condições funcionais, pois interfere no parâmetro de
irregularidade longitudinal e, por consequência, na segurança do tráfego e no custo operacional. As
causas prováveis deste defeito estão relacionadas com o estágio terminal de trincamente por fadiga
e/ou desintegração localizada na superfície do pavimento (desgaste ou desagregação de severidade
alta). A operação tapa-buraco é uma correção emergencial, em área localizada no pavimento por
meio de lançamento de mistura asfáltica sobre o local afetado, após o devido tratamento da área,
limpeza, preenchimento (onde necessário) e compactação a fim de proporcionar uma base firme e
estável para receber a camada de pavimento.
2.2
•
1)

Procedimentos Executivos

Remendos superficiais e Remendos profundos
Antes da execução dos serviços deve ser implantada a adequada sinalização, visando à
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segurança do tráfego no segmento, e efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos
serviços.
2)
Demarcar os perímetros das áreas degradadas a serem abertas, de modo que apresentem
configuraçãode quadriláteros.
3)
Cortar o revestimento, de forma mecanizada, com máquina cortadora de piso, segundo o
perímetro demarcado, remover o pavimento existente, até uma profundidade tal que permita a
execução da recomposição do pavimento projetado. As paredes da caixa escavada devem apresentar
uma declividade de 8 (V):l(H). O corte do pavimento deve estender-se, pelo menos, à distância de
30 cm da parte não afetada.
4)
No caso de ser necessário realizar remendos profundos, visando executar reparos no
pavimento em caráter permanente, deve-se remover todo material constituinte do pavimento na
área degradada até a profundidade considerada necessária, podendo eventualmente incluir o
subleito.
5)
Para remendos profundos deve-se definir o volume necessário de base de solo
estabilizado/seixo, ou outro similar que apresente um bom adensamento e uma boa resistência, a
critério da fiscalização, e providenciar o transporte. O volume deve ser estimado considerando que
o material escolhido deve ser bem espalhado no buraco recortado, preenchendo todos os espaços e
a altura compactando-se adequadamente, até que a camada de CBUQ se limite a 5,00 cm.
6)
As caixas resultantes da escavação devem ser providas de saídas ligadas aos dispositivos
de drenagemsuperficiais ou profundos, ou ainda por sangrias específicas para drená-las.
7)
Deve-se efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na varrição ou
limpeza com o compressor, retirar todo o pó que estiver solto. Com um regador, espalhar pouca
água, suficiente para assentar a poeira e garantir a inexistência de pó solto, se necessário. A
varrição ou limpeza com o compressor deverá se estender sobre o pavimento existente, numa área
maior que a prevista para a imprimação.
8)
Executar a pintura de ligação ou imprimação sobre o material utilizado na recomposição
da base e nas paredes verticais da área recortada, utilizando asfalto diluído CM-30 ou RR-2C,
devendo atingir toda a área pintada (10 a 20 cm externos ao recorte). O asfalto diluído ou emulsão
deve cobrir toda a área que vai receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. O mesmo
deve ser transportado e utilizado com o máximo de zelo, a fim de evitar sujar passeios, meios fios, canteiros, jardins, rampas de garagem, etc.
9)
Complementar o enchimento da caixa com a mistura asfáltica CBUQ (e= 5 cm),
restabelecendo o nível da superfície do pavimento existente. O preenchimento da cava é realizado
mediante a utilização de mistura asfáltica a quente, de graduação densa, cuidadosamente espalhada
para evitar desagregação, e compactada com rolo pneumático e/ou placa vibratória.
10) Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, deve-se tomar o cuidado para a massa
acompanhar omesmo nivelamento do pavimento antigo, para não haver empoçamento de água.
11) Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro} passadas na camada final,
buscando também obter um acabamento liso. A compactação ficará finalizada na 4ª passada,
quando o compactador não deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais
com granulados não agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e
com a utilização do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de
água e compactar novamente. Atenção especial deve ser dada na compactação da camada na
junção da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a
penetração de água, quer de chuva, quer lançada na rua por moradores. No caso de trechos de
comprimento superior a 20 metros e 3 metros de largura, é recomendável a utilização de
compactador de maior potência, tipo CC800, ou equivalente. A compactação deve ser efetuada das
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bordas para a parte interna da área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no
revestimento. Deverá ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e se processar
de tal maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior.
12) Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que normalmente ficam nas
junções da massa nova com o pavimento velho. Deixar o local da operação bem varrido. Os
materiais excedentesdevem ser depositados junto com os resíduos e entulhos.
13) Após o período de 10 dias de liberação para o tráfego, caso constatadas depressões nas
áreas reparadas, devem ser tomadas as necessárias providências corretivas. Todas as despesas
inerentes a taisprovidências constituirão ônus exclusivo para a executante.
14) Os materiais das camadas do pavimento, removidos durante a abertura das caixas, devem
ser destinados na forma estabelecida no inciso 1 do artigo 10 da Resolução CONAMA nº 307, de
05/7/2002.
15) Em nenhum caso devem ser deixadas escavações expostas ao tráfego, devendo ser
protegidas mediante o uso de sinalização adequada e preenchidas dentro de um prazo que não
exceda três dias da abertura da caixa.
2.3

Cuidados Especiais na Execução

Se para a execução do serviço de "Tapa Buracos", ainda que haja equipamento de segurança
coletiva em abundância, o trânsito de veículos necessita ser totalmente interrompido, só execute os
serviços com a presença de funcionário da Prefeitura Municipal de Altamira - Departamento
Municipal de Trânsito - DEMUTRAN à frente do desvio do tráfego. Se para a execução do
serviço de "Tapa Buracos" a colocação da sinalização, cones e placas, necessitar estrangular a
passagem de veículos (<3,5 metros) o encarregado deve destacar um dos trabalhadores para ficar
atento às tarefas de movimentação dos cones e/ou placas, assim como para proceder a uma
sinalização manual.
Se a área no entorno do buraco estiver com craqueamento excessivo, estudar a melhor
delimitação da área a recortar executando uma manutenção preventiva, evitando nova operação de
tapaburacos próxima ao local da intervenção.
2.4

Inspeções

•
Controle dos materiais
O controle de qualidade dos insumos deverá ser efetuado atentando-se para as recomendações
indicadas nas normas de serviço correspondentes aos tipos de camada ou de revestimento
indicados.
O caminhão basculante carregado com o CBUQ produzido na Usina de Asfalto, ao chegar ao
local de aplicação, deverá ter a temperatura da massa asfáltica aferida. Estando dentro da faixa de
temperatura prevista (no mínimo 120º C), será liberada a aplicação pelo fiscal.
Todas as caçambas devem ser lonadas, a fim de garantira a temperatura mínima de aplicação e a
segurança no transporte da usina.
•
Controle da execução
Na execução de remendos superficiais e profundos, trincas, fissuras, exsudações,
escorregamentos e outros reparos isolados, o controle deve ser visual. Já no caso de reposição de
revestimentos, incluindo camadas inferiores, devem ser realizados reparos utilizando os mesmos
critérios recomendados para o controle específico do tipo de serviço indicado. Para os remendos
profundos, atingindo camadas inferiores, controlar a aplicação do material, e camadas de
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preenchimentocom espessuras de até 15 cm, devidamente compactadas.
•
Verificação do produto
A verificação final da qualidade deve ser feita por meio de inspeção visual, atentando-se para o
comportamento do material aplicado em relação ao tráfego.
A contratada deverá apresentar os laudos e ensaios referentes ao controle tecnológico do
CBUQ.
3Dos Prazos
A prestação dos serviços iniciará após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, e
deverá ser encerrada no prazo de 12 meses, os desembolsos deverão respeitar o cronograma físicofinanceiro.
4- Dos recursos orçamentários
4.1- Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da presente
licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Altamira:
15 451 0041 1049 – Construção e Recuperação da Infraestrutura Urbana
4.4.90.51.99 Obras e instalações
5-

Medição

O serviço recebido e medido deve ser pago, conforme contrato. No preço unitário estão
incluídos: espalhamento, execução, mão de obra e os equipamentos necessários. Deve ser
apresentado relatório de medição, sendo que as unidades de medição dos serviços devem ser
apresentadas no boletim conforme planilha.
6-

Qualificações técnicas

A Licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA – Conselho de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e respectivos atestados de
responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado por execução
e/ou coordenação de serviços de características semelhantes às parcelas de maior relevância
técnica e valor significativo, MÍNIMO DE 50% do item “EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ”.
A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da empresa
se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:
a)
Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho);
b)
Contrato de trabalho;
c)
CTPS (carteira de trabalho e previdência social);
d)
Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência;
e)
Em se tratando de sócio, esta comprovação devera ser feita pelo Contrato
Social em vigor,devidamente registrado no órgão competente;
Certidões a serem apresentadas:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente
Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira, Pará
Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA)

7-

Visita técnica/ Declaração de conhecimento do local

Fica facultado à licitante a visita ao local da obra, representada por seu responsável técnico e
acompanhado da equipe de Engenharia da SEOVI, em data prevista no edital, recebendo atestado
de visita técnica ou a apresentação de declaração formal assinada pelo responsável técnico da
licitante, com firma reconhecida, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que nãoo utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Altamira, PA 29 de abril de 2021
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Vagner Emanoel Oliveira Soares
CREA Nº 1815675314
Engenheiro Civil - PMA
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ANEXO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO E RECAPEAMENTO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
LOCALIZAÇÃO: VIAS DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA: (BASE: SINAPI/PA E SEDOP - MARÇO 2021)

Item

Código

Banco

1
1.1

DESCRIÇÃO

DATA:
ABRIL 2021

Und

BDI = 22,17%
ESTIMADO
Valor
Quant.
Unit.

Peso (%)
Valor Unit.
c/ BDI

R$
3.288,02

SERVIÇOS PRELIMINARES
10004

SEDOP

2

PLACA DA OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA

97636

SINAPI

2.2

100974

SINAPI

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,06 %

m²

6,00 448,56

R$
548,00

R$
0,06 %
3.288,02
R$
16,40 %
868.079,59

m²

51.282,05 13,12

R$
16,03

R$
15,53 %
821.980,99

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1

Valor Total

m³

6.666,67

5,66

R$
6,91

R$
46.098,60

0,87 %

3

3.1

3.2

3.3

R$
821.636,41

RECOMPOSIÇÃO DA BASE

10176
7

SINAPI

INSU
MO
4746

SINAPI

95875

SINAPI

4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS ESTABILIZADOS
GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA
DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA,
AO NATURAL, PARA BASE DE
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m³

7.692,31 18,60

R$
22,72

R$
174.796,26

3,30 %

m³

7.692,31 55,87

R$
68,26

R$
525.046,62

9,92 %

R$
1,98

R$
121.793,52

2,30 %

m³xKM

61.538,46

1,62

PAVIMENTAÇÃO

4.1

96401

SINAPI

4.2

96402

SINAPI

4.3

95995

SINAPI

4.4

95875

SINAPI

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL R$ 5.292.334,71

15,53 %

m²

51.282,05

6,69

R$
8,17

m²

51.282,05

2,04

R$
2,49

m³

m³xKM

2.564,10 950,11

38.461,54

1,62

R$
1.160,74

R$
1,98

R$
68,01 %
3.599.330,70
R$
7,92 %
419.135,12
R$
127.808,02

2,41 %

R$
56,24 %
2.976.266,60

R$
76.120,95

1,44 %

ANEXO - MEMORIAL DE CÁCULO
TAPA BURACO E RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

BAIRROS

ÁREA PARA
RECOMPOSIÇÃO
1619,43

189,47

80,97

APARECIDA

1619,43

189,47

80,97

BELA VISTA

5398,11

631,58

269,91

BOA ESPERANÇA

2519,12

294,74

125,96

BRASÍLIA

5398,11

631,58

269,91

CENTRO

2519,12

294,74

125,96

COLINAS

1619,43

189,47

80,97

ESPLANADA DO XINGU

2519,12

294,74

125,96

IBIZA

1619,43

189,47

80,97

JARDIM ALTAMIRA

2519,12

294,74

125,96

5398,11

631,58

269,91

5398,11

631,58

269,91

JARDIM UIRAPURU

1619,43

189,47

80,97

LIBERDADE

2519,12

294,74

125,96

MUTIRÃO

2519,12

294,74

125,96

NOVA ALTAMIRA

1619,43

189,47

80,97

PREMEM

1619,43

189,47

80,97

SUDAM I

1619,43

189,47

80,97

SUDAM II

1619,43

189,47

80,97

TOTAL

51282,05

6000,00

2564,10

PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

2m x 3m =

2.1

VOLUME
(M³)

ALBERTO SOARES

JARDIM INDEPENDENTE
I
JARDIM INDEPENDENTE
II

1.1

CBUQ
(T)

6 m²

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira, Pará
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Pavimento a ser removido

2.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Espessura

0,1 m

Área a ser retirada
Empolamento
Volume total

3.1

1,3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS
ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Espessura

51282,05 m²
0,15 m²

Volume total

7.692,31 m³

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Volume total

3.3

51282,05 m²

6666,67 m³

Área a ser recomposta

3.2

51282,05 m³

7.692,31 m³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Volume

7.692,31 m³

Distância

8 km
61538,46 m³ x Km

4.1

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

Área a pavimentar

4.2

51282,05 m²

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Área a pavimentar

51282,05 m²

Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira, Pará
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4.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Área a pavimentar
Espessura
Volume Total

4.4
Volume
Distância

51282,05 m²
0,05 m
2564,10 m³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2564,102564 m³
15 km
38461,54 m³ x Km

________________________________________
Vagner Emanoel Oliveira Soares
CREA Nº 1815675314
Engenheiro Civil - PMA
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ANEXO - DETALHAMENTO DE BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
ITEM

TAXA
(%)

DISCRIMINAÇÃO

1

AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1,91%

2

SG – SEGUROS + GARANTIA

0,61%

3
4

R – RISCOS
DF – DESPESAS FINANCEIRAS

0,60%
1,15%

5

L – LUCRO BRUTO

7,00%

6

I – IMPOSTOS

8,65%

6.1

PIS

0,65%

6.2

COFINS

3,00%

6.3

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL)

5,00%

BDI (%)

22,17%

Equação conforme Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário:
BDI =

[(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)]
(1-I)

-1

Onde:
AC:
S:
G:
R:
DF:
L:

taxa de administração central;
taxa de seguros;
taxa de garantias;
taxa de riscos;
taxa de despesas financeiras;
taxa de lucro/remuneração;
taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS,
I:
CPRB).
________________________________________
Vagner Emanoel Oliveira Soares
CREA Nº 1815675314
Engenheiro Civil - PMA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01

Item

Descrição

Total

%

%

Execução
Financeira

MÊS 02

%

Execução
Financeira

MÊS 03

%

Execução
Financeira

MÊS 04

%

Execução
Financeira

MÊS 05

%

Execução
Financeira

MÊS 06

%

Execução
Financeira

MÊS 07

%

Execução
Financeira

MÊS 08

%

Execução
Financeira

MÊS 09

%

Execução
Financeira

MÊS 10

%

Execução
Financeira

MÊS 11

%

Execução
Financeira

MÊS 12

%

Execução
Financeira

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$
3.288,02

0,06%

100%

R$
3.288,02

2

DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS

R$
868.079,59

16,40%

8,33%

R$
72.339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

8,33%

72339,97

3

RECOMPOSIÇÃO
DA BASE

R$
821.636,41

15,53%

8,33%

R$
68.469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

8,33%

68469,70

4

PAVIMENTAÇÃO

R$
3.599.330,70

68,01%

8,33%

R$
299.944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

8,33%

299944,22

R$
5.292.334,71

100,00%

8,39%

R$
444.041,91

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

8,33%

440753,89

50,03%

2647811,37

58,36%

3088565,26

66,69%

3529319,15

75,02%

3970073,04

83,34%

4410826,93

91,67%

4851580,82

100,00%

5292334,71

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

8,39%

R$
444.041,91

2207057,47
16,72%

884795,80

25,05%

1325549,69

33,37%

1766303,58

41,70%

________________________________________
Vagner Emanoel Oliveira Soares
CREA Nº 1815675314
Engenheiro Civil - PMA

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Tapa Buraco e Recapeamento em
Diversas Vias do Município de Altamira/PA, cuja empresa fornecedora será contratada nos termos e
condições constantes no presente Edital e seus anexos.
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
NOME DE FANTASIA:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO:
TELEFONE:
E-MAIL:
INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco:
Agência:
Conta:
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome completo / Nacionalidade / Estado Civil / RG e Órgão Emissor / CPF/.
E-mail
Telefone:
EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA
BURACO E RECAPEAMENTO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
PROPONENTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTAMIRA
LOCALIZAÇÃO: VIAS DO MUNICIPIO
DE ALTAMIRA
DATA: ABRIL
BDI =
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA: (BASE:
2021
22,17%
SINAPI/PA E SEDOP - MARÇO 2021)
ESTIMADO
Item

Código

Banco

1
1.1
2

10004

SEDOP

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS
PRELIMINARES
PLACA DA OBRA
EM CHAPA
GALVANIZADA
DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS

Und

m²

Quant.

6,00

Peso (%)
Valor
Unit.

448,5
6

Valor
Unit. c/
BDI

R$
548,00

Valor Total

R$
3.288,02
R$
3.288,02
R$
868.079,59

Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira, Pará
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0,06 %
0,06 %
16,40 %

2.1

97636

SINAPI

2.2

100974

SINAPI

3

3.1

101767

SINAPI

3.2

INSU
MO
4746

SINAPI

3.3

95875

SINAPI

4
4
.

DEMOLIÇÃO
PARCIAL
DE
PAVIMENTO
ASFÁLTICO,
DE
FORMA
MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMEN
TO. AF_12/2017
CARGA, MANOBRA
E DESCARGA DE
SOLOS E
MATERIAIS
GRANULARES EM
CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³
- CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A
2,8 M³/128 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020
RECOMPOSIÇÃO
DA BASE
EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
BASE E OU SUB
BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO
DE SOLOS
ESTABILIZADOS
GRANULOMETRICA
MENTE COM
MISTURA DE
SOLOS EM PISTA EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO,
CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019
PEDREGULHO OU
PICARRA DE
JAZIDA, AO
NATURAL, PARA
BASE DE
PAVIMENTACAO
(RETIRADO NA
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10
M³, EM VIA
URBANA
PAVIMENTADA
M3XKM, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE:
M3XKM).
AF_07/2020

m²

51.282,0
13,12
5

m³

6.666,67

5,66

SINAPI

EXECUÇÃO DE
IMPRIMAÇÃO COM

R$
821.980,99

15,53 %

R$
6,91

R$
46.098,60

0,87 %

R$
821.636,41

15,53 %

m³

7.692,31 18,60

R$
22,72

R$
174.796,26

3,30 %

m³

7.692,31 55,87

R$
68,26

R$
525.046,62

9,92 %

R$
1,98

R$
121.793,52

2,30 %

m³xK
M

61.538,4
6

1,62

PAVIMENTAÇÃO

96401

R$
16,03

m²

51.282,0
5

6,69

R$
3.599.330,70
R$
R$
8,17
419.135,12
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68,01 %
7,92 %

1

4.2

96402

SINAPI

4.3

95995

SINAPI

4.4

95875

SINAPI

ASFALTO DILUÍDO
CM-30. AF_11/2019
EXECUÇÃO DE
PINTURA DE
LIGAÇÃO COM
EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019
EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO
ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE.
AF_11/2019
TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10
M³, EM VIA
URBANA
PAVIMENTADA
M3XKM, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE:
M3XKM).
AF_07/2020

m²

51.282,0
5

2,04

R$
2,49

R$
127.808,02

2,41 %

m³

2.564,10

950,1
1

R$
1.160,74

R$
2.976.266,60

56,24 %

m³xK
M

38.461,5
4

1,62

R$
1,98

R$
76.120,95

1,44 %

TOTAL R$ 5.292.334,71

Valor Global da proposta: R$ XXXXX (XX colocar valor por extenso XX).
a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
10.520/2002, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital do Pregão Eletrônico nº /2021-PMA.
b) Propomos a execução do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e às suas
especificações;
c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;
d) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos
trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência
legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram–se inclusos nos preços ofertados.

Local, XX de XXXXXX de 201X.
(Nome do representante legal)
Nome da empresa
CNPJ
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FUTURA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU DECLARAÇÃO
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 027/2021
Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Tapa Buraco e Recapeamento em
Diversas Vias do Município de Altamira/PA, cuja empresa fornecedora será contratada nos termos e
condições constantes no presente Edital e seus anexos.
(NOME DA EMPRESA) CNPJ nº /
sediada (endereço completo)
por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no Art. 299 do Código
Penal, declara expressamente que caso venha a vencer o certame disponibilizará matriz, filial ou
escritório na cidade de Altamira ou em um raio máximo de até 60 (sessenta) km da cidade a qual irá
ocorrer a prestação de serviços e manterá a instalação com aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a plena execução contratual, a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contado a partir da vigência do contrato.
XXXXX. de XX de XXXX de 2021.

( nome da Empresa)
CNPJ
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
Ao (s) ...... dia (s) do mês de ......... de 2021 na sede da Prefeitura Municipal de Altamira - PA, Rua
Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira, estado do Pará, o Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Claudomiro Gomes da Silva, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei
Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de
2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e das demais normas legais
aplicáveis, em face da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica SRP nº 027/2021, para
REGISTRO DE PREÇOS, processo Administrativo n.º 057/2021, RESOLVE registrar os preços
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitandose as partes às normas constantes nas Leis e Decretos supracitados, registrar o (s) preço (s) do (s)
produto (s) Apresentados pela empresa(s) classificada (s) em primeiro (s) lugar (es), conforme
resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico de Julgamento de Propostas, anexa ao
presente instrumento. Esse termo está vinculado ao edital do Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021,
autorizado no processo Administrativo nº 057/2021 (art. 55, XI).
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de
Empresa para Execução de Serviços de Tapa Buraco e Recapeamento em Diversas Vias do
Município de Altamira/PA, do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021, que é parte
integrante desta Ata, assim como aproposta vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais
condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:
a) Fornecedor ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ........... ,
com sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP ........ ,
telefone: (....) ......, email: ........, telefone do representante em Altamira/PA (...) ..................... , email:
............, representada por seu(sua) ......., Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão),
residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ........... , estado do
........, CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............
ITEM
01

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

QTD/UND.

V. UNIT.

V. TOTAL
--------------

VALOR TOTAL

a-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme resultado
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obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor
total estimado de R$....................... (........................................).
b) Fornecedor ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º............ ,
com sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP ........ ,
telefone: (....) ......, email: ........, telefone do representante em Altamira/PA (...) ..................... , email:
............, representada por seu(sua) ......., Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão),
residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ........... , estado do
........, CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............
ITEM
01

ESPECIFICAÇÕES

MARCA

QTD/UND.

V. UNIT.

V. TOTAL
--------------

VALOR TOTAL

b-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme resultado
obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor
total estimado de R$....................... (........................................).
03 - DA VALIDADE DA ATA E DOS REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogada;
3.2 - Quando da prorrogação dos contratos originados da Ata de Registro, deverão ser observados os
procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
3.3 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado
a adquirir o (s) produto (s) referido (s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie às empresas registradas;
3.4 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços
será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa;
3.5 - O Prazo para assinatura da ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dias após
a emissão e a convocação para assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações, Decreto
Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto
no art. 15 da Lei nº 8666/93.
4.2 - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas
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por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata
de registro de preços.
4.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
4.4 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes;
4.5 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem;
4.6 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador;
4.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1 - A Administraçãose reserva o direito de realizar pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata;
5.2 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.
5.4 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço
praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
5.5 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado no mercado;
5.6 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e
5.7 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de
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negociação;

5.8 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante
requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:
5.9 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
5.10 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;
5.11 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital;
6.2 - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e
indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação
das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, ao critério da Administração;
6.3 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do
prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por
cento) do valor do documento de empenhamento de recursos;
6.4 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a
Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por cento do valor
remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de
qualquer outra irregularidade;
6.5 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á detentora da
ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.
CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (art. 55, II)

7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos produtos dele advindo
não são passiveis de reequilíbrio;
7.2 – Cada prestação do serviço e/ou fornecimento deverá ser efetuada mediante ordem da unidade
requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, ou e-mail, devendo ela estar carimbada ou
assinada digitalmente pelo responsável do setor e constar as especificações do serviço a ser realizado.
7.3 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade
requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento;
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7.4 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO (ART.55, III)

8.1 – Contraprestação mensal, a medida do consumo.
8.2 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre após
a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado
pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Altamira, mediante cheque nominal ou depósito bancário em
nome da proponente, da seguinte forma:
8.2.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;
8.2.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em
02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Altamira, localizado na
RuaOtaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira, estado do Pará,
acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.
8.2.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento
fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
8.2.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
8.2.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA.
8.2.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos
serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no
Contrato;
8.2.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Altamira-PA, deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada;
8.2.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de
acordo com a legislação própria:
8.2.8.1 - especificação correta do objeto;
8.2.8.2 - número da licitação e contrato e
8.2.8.3 - marca e o nome comercial.
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante consoante o
disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes;
9.2 – A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal
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8.666/93.
CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na
proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e
Programas:
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 - É eleito o Foro da Comarca de Altamira/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do
Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021 e a (s) proposta (s) do (s) FORNECEDOR (ES).
12.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de
Altamira a firmar futuras solicitações.
E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em xx (. ............. ) vias
de igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA e pela
FORNECEDOR, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.

Altamira/PA, ..... de .......................... de 2021.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Altamira
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA - Prefeito Municipal

EMPRESA CONTRATADA: Razão social/ CNPJ/
Endereço: Nome do responsável legal/ CPF:
Testemunhas:
1-

CPF:

2-

CPF: ________________________

ANEXO V
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MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxx/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 027/2021
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
para:
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a
Contratação de Empresa para Execução de Serviços
de Tapa Buraco e Recapeamento em Diversas Vias
do Município, que entre si celebram o Município de
Altamira – PAe a empresa ..................

PARTES
CONTRATANTE
O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA , pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXX, sediada na Rua Otaviano Santos nº. 2288 –
Bairro Sudam I – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE,
neste ato representada pelo Sr. Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal.

CONTRATADA
A empresa ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ........... , com
sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ........ ,
telefone: (....) ......, email: ........, telefone (...) ....... e email: ............. do representante em Altamira/PA,
doravante denominada CONTRATADA neste ato representada por seu(sua)
, Sr(a).
........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ...... ,
Bairro ......, na cidade de ......, estado do ....., CEP: ....., portador(a) do RG n.º ........ SSP/. .... e CPF n.º
...........
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO
1.1 - O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão Eletrônico nº 027/2021, na
Forma Eletrônica, processo nº 057/2021, homologada em .......................................... , do tipo Menor
Preço por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho
de 2002, Decreto Federal nº 8538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de
Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e Serviços Comuns de Engenharia.
1.2 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e
segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em
benefício do interesse público;
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1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico SRP nº 027/2021 na forma

eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, seus Anexos.
1.4 - Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo Licitatório Administrativo sob o nº 057/2021.
1.5 - Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o
estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar
deste instrumento, independentemente de transcrição.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento Contratação de Empresa para Execução de Serviços de
Tapa Buraco e Recapeamento em Diversas Vias do Município de Altamira/PA, cuja empresa
fornecedora será contratada nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

01
02

Unid. Qtd. V. UNIT. V. TOTAL
Und
Und

0,00
0,00

VALOR TOTAL

0,00
0,00

0,00

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.1 - DA CONTRATADA:
3.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:

3.1.1.1 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
3.1.1.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
3.1.1.3 - Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato;
3.1.1.4 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

3.1.1.5 - Acatar todas as orientações do Município de Altamira, emanadas pelo fiscal,
sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira, Pará
Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA)

3.1.1.6 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
3.1.1.7 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal,
entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.
3.2 - DA CONTRATANTE:
3.2.1 - São obrigações da Contratante:
3.2.1.1 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
oucorrigido;
3.2.1.2 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
3.2.1.3 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
3.2.1.4 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 - O contrato vigorará pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, de comum acordo
entre as partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo.
4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na
forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93;
4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dias
após a emissão do Contrato.
5 - CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
5.1 - O Objeto deverá ser entregue no seguinte prazo e local:
5.1.1 - o prazo de prestação do serviço deverá ser de 24h após a assinatura do contrato e
recebimento de matérias emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO.
5.1.2 – Os serviços poderão ser executados na sede da cidade de Altamira/PA, localização
conforme Anexo X, ou via atendimento remoto.
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5.1.3 - O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas internas
da administração.
5.2 - A prestação dos serviços e/ou fornecimento será realizada de acordo com as necessidades da
Administração.
5.3 - Só será aceito o item, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de
Fiscalização do Município e por este Edital;
5.4 - O item deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei e por este Edital,
sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será
recusado, devolvido e o pagamento cancelado.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre
após a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será
realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Altamira, mediante cheque nominal ou
depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma:
6.1.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;
6.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Altamira, localizado na
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3246, Esplanada do Xingu, CEP 68.372-005 Altamira,
Pará, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.
6.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento
fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.
6.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
6.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela
CONTRATADA.
6.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos
serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no
Contrato;
6.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de ALTAMIRA, deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada;
6.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas
de acordo com a legislação própria:
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6.1.8.1 - especificação correta do objeto;
6.1.8.2 - número da licitação e contrato e
6.1.8.3 - marca e o nome comercial.
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 - O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte
da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos
elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21/06/93.
8 - CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
8.1 - O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de
imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.
9 – CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA) - Contratante, mediante nomeação
do (a) servidor (a) Sr. (a). .................... – Matrícula: ..... Portaria nº. /2021 designado (a)
para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.1.1 – A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:
I - Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam cumpridas
integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;
II - Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à
CONTRATADA adotas as providências necessárias;
III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou
fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução;
IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do
contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;
- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas

na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro
Municipal e Programas.
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS
11.1 - Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como
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prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento,
atendidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93.
12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
12.1 - AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de
Altamira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até
10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:
1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de
apresentar documentação exigida para o certame ou apresentardocumentação falsa;
2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
3 - Não mantiver a proposta;
4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;
5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
12.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira
colocada.
12.3 - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá,
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades
previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na forma prevista no
respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:
a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo)
dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou
legal, com a possível rescisão contratual;
c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos
demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridadesuperior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será
descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. Se os
valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida
pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da
sanção;
e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
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cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de
descumprimento de cláusulas contratuais;
g) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; e
h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito,
força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e,
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção
expressa.
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Altamira - Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a
qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja;
14.2 - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o
presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que
produzam seus efeitos jurídicos e legais.
Altamira/PA, .... de............................. de 2021.
CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
Razão Social
Nome do Responsável Legal – CPF.

Assinado de forma digital por

RODOLFO REGIS RODOLFO REGIS NOGUEIRA
NOGUEIRA CABRAL CABRAL
Dados: 2021.04.29 11:16:21 -03'00'
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