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EDITAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para realizar a execução dos serviços de 
manutenção e recapeamento asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre asfalto 
existente, em uma área de 43.857,98 m², a ser executado no município de Altamira – PA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data de Abertura: 16/12/2021  Hora: 10h00min 

Local: Auditório do Setor de Suprimentos e Serviços: Av. Acesso Dois, nº 530 Bairro Premem – Altamira, Pará 
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EDITAL 

 
A Prefeitura Municipal de Altamira, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, designada 
pelo Prefeito Municipal de Altamira, o senhor CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, através da 
Portaria nº 087/2021 -, de 03 de Março de 2021, e conforme os termos do Processo administrativo nº 
154/2021, leva  ao conhecimento público que realizará licitação, na modalidade de Tomada de Preços 
do Tipo Menor Preço sob Regime de Empreitada por Preço Global, para execução da obra de 
construção de que trata o objeto deste edital, observadas as especificações e condições 
estabelecidas neste edital e nos seus anexos, na forma da Lei Federal N.º 8.666, de 21.06.1993, alterada 
pela Lei n.º 8.883, de 08.06.94, Lei nº 9.032, de 28.04.95, e a Lei nº 9.648, de 27.05.98, Lei 
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e ainda na Resolução nº 282, de 24 de agosto de 
1983 do CONFEA. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO; 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA; 

2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO; 

3. DO OBJETO; 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO; 

6. DA HABILITAÇÃO; 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES; 

8. REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO; 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS; 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS; 

11. DO TERMO DE CONTRATO; 

12. DO REAJUSTE; 

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO; 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA; 

15. DO PAGAMENTO; 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.; 

17. DA IMPUGNAÇÃO; 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NUMERO DE CNPJ e  
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. DATA E HORA DA 
ABERTURA: 16/12/2021 as 10h  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NUMERO DE CNPJ e  
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. DATA E HORA DA 
ABERTURA: 16/12/2021 as 10h  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 
 

 
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

1.1. Às 10 horas, do dia 16, mês dezembro do ano 2021, no setor de licitações localizado no 
endereço Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira -Pará, terá início a sessão pública, 
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação. 

1.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 
o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 
seguintes dizeres: 

 
 

1.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, 
com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 
2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

2.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 
estar devidamente representados por: 

2.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
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documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício, sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

2.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades 
por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

2.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
3. OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
empresa de engenharia para realizar a execução dos serviços de manutenção e recapeamento 
asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre asfalto existente, em uma área de 
43.857,98 m², a ser executado no município de Altamira – PA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
3.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

3.2. Valor Global de R$ 1.606.414,67 (hum milhão, seiscentos e seis mil, quatrocentos e 
quatorze reais e sessenta e sete centavos),  

 
3.3. O prazo de execução de serviços será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 

da publicação  do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado a qual servirá de marco 
para o início da contagem do prazo de execução. 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
Exercício Financeiro: 2021. 
 
Órgão: 20.20 – Secretaria Municipal de Infra – Estrutura e Mobilidade Urbana 

Funcional Programática: 15 451 0041 1.049  

Projeto: 1.049 - Const. Rec. e Ref.da Infraestrutura Urbana  

Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
Fonte: 10010000 - Recurso Ordinário 

            10900000 - Outros Recursos Não Vinculados 



Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

            15620000 - Transf. União Royalties Rec. Hídricos 

            19400000 - Outras Vinculações de Transferências 

Funcional Programática: 15 122 0041 2.198  

Projeto: 2.198 - Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - SEMINF  
Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 – Equipamentos e material permanente 

Fonte: 10010000 - Recurso Ordinário 

            15620000 - Transf. União Royalties Rec. Hídricos 

 
Órgão: 12.11 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura 
Funcional Programática: 15 122 0037 2.193 

Projeto: 2.193 – Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura  

Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 – Equipamentos e material permanente 

Fonte: 10010000 - Recurso Ordinário 

            15620000 - Transf. União Royalties Rec. Hídricos 
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação. 

 

5.2 Não poderão participar desta licitação: 

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

5.2.2 Que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

5.2.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

5.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 
na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

5.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, 
inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou 
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b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

5.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

6 DA HABILITAÇÃO 

6.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão 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 aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de
 Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU 

 

6.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

6.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

6.1.2.1 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. 

6.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

6.1.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

6.2 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. 

 
6.3 Habilitação Jurídica: 

6.3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
6.3.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
6.3.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
6.3.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
6.3.5 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 
em funcionamento no País; 
6.3.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

 
6.4 Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

6.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
6.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 
6.4.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
6.4.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 
6.4.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 
6.4.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

6.4.6.1 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

 
6.5 Qualificação Econômico-Financeira: 

6.5.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante; 

6.5.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, 
sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 
habilitação. 

6.5.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
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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 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

 

6.5.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade; 

6.5.2.2 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato/estatuto social. 

6.5.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = 

Passivo Circulante 
 

6.5.4 Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 

 
6.6 Qualificação Técnica: 

6.6.1 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 Projeto Básico/ Especificação Técnica, 

em plena validade; 

6.6.2 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. 
 

6.6.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, 

a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 
 

6.6.4 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 
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de Acervo Técnico – CAT, 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 de de que compõem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

6.6.5 Para execução da obra será necessário: Engenheiro Civil, conforme Projeto 

Básico/ Especificação Técnica. 

6.6.6 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. 

6.6.7 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. 

6.6.8 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade 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. 

6.6.9 Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável. 
 

6.6.9.1 O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo 
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais 
para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade 
por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros 
que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

 

6.6.10 Todos os licitantes, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

6.6.11 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 
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(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 

9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VI. 

6.6.12 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.6.13 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

6.6.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

estará habilitado para a fase de classificação. 

 
7 DA PROPOSTA 

7.1 A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 
impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

7.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 
7.1.2 Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do 
Projeto Básico/ Especificação Técnica e demais documentos técnicos anexos; 
7.1.3 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 
considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 
7.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO III. 

7.1.4.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos 
e serviços; 

7.1.4.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos 
que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

7.1.4.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

7.1.4.4 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o 
uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

 

7.1.5 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 
 

7.1.5.1 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar 
o cronograma  de  desembolso  máximo  por  período  constante  do  Projeto  
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Básico/ Especificação Técnica, bem como indicar os serviços pertencentes ao 
caminho crítico da obra. 

7.1.6 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, 

inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

7.1.6.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização 
e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos 
na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

7.1.6.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 
aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

7.1.6.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do 
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

7.1.6.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa 
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos 
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 
3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários 
concedidos pela legislação tributária. 

7.1.6.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 
compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 
previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

7.1.7 A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 

nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO IV. 

7.1.7.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização 
e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos 
na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

7.1.7.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 
aos limites estabelecidos na legislação tributária. 

7.1.7.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do 
Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

 

7.1.7.4 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
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Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 
dispensadas de, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

7.1.7.5 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 
administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos 
termos definidos no Projeto Básico/ Especificação Técnica e no respectivo 
cronograma. 

7.1.8 Prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data 

de abertura do certame. 

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo 
de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.3.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, 

de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso 

I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 

7.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão 
adotadas as orientações a seguir: 

7.4.1 Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 
durante toda a execução contratual; 
7.4.2 Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

7.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 
da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar a Comissão 
ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os 
fins do previsto no subitem anterior. 

7.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. 

7.7.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão,  
desde que não haja majoração do preço proposto. 
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7.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/ 
Especificação Técnica, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

7.9 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União 
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 
art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
7.11 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

 
 

8 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como 
as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o 
bom andamento dos trabalhos. 
8.1.2       As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes 
acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

8.1.2.1 Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. 

8.1.2.1.1 A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação 
da proposta. 

8.1.3 Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, 
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
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8.1.3.1 Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, 
de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 
n. 123, de 2006. 

8.1.3.1.1 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 
entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do 
regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 
tratamento jurídico diferenciado. 

8.1.3.1.2 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação 
das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão 
poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

8.2 Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para 
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício 
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de 
que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício 
considerado. 

8.2.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por 
ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da 
Lei Complementar n° 123, de 2006; 
8.2.2 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a inabilitação no certame. 
8.3 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.4 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação. 

8.4.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes. 
8.5 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 
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 
aos seguintes cadastros: 

 

8.5.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
8.5.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
8.5.3 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.6 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. 

8.7 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

8.7.1 Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório. 
8.7.2 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos 
de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão 
em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

8.8 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 
da decisão desfavorável do recurso. 

8.9 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 
- Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 
público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

8.9.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito 
de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
8.9.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.10 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme 
item próprio deste Instrumento Convocatório. 

8.11 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 

 

8.12 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

8.13 Será considerado inabilitado o licitante que: 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

8.13.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório 
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte 
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 
8.13.2 Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

8.14 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e 
a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O 
prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do 
julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

8.14.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

8.15 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 
público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 

9 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 O critério de julgamento será o menor preço global. 

9.2 Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 
entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para 
análise das mesmas. 

9.3 A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital. 

9.4 Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito 
de julgamento da proposta. 

9.5 As propostas serão classificadas em ordem decrescente de preços propostos. 

9.6 A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 
Havendo microempresa e empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

 

9.6.1 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de 



Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
9.6.2 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 10 (dez) minutos, caso esteja presente na sessão ou 
no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na 
hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior 
inclusão nos autos do processo licitatório. 
9.6.3 Caso a microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

9.7 Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa ou empresa de 
pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 
primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam 
ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá 
reduzir a oferta. 

9.8 Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o 
procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

9.9 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

9.9.1 Produzidos no País; 
9.9.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
9.9.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
9.9.4 Produzidos ou prestados 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. 

9.10 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 
convocados. 

9.11 Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 
fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 
causas de desclassificação. 

9.12 Será desclassificada a proposta que: 

9.12.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
9.12.2 Contiver vício insanável ou ilegalidade; 
9.12.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico 
ou anexos; 
9.12.4 Apresentar, na composição de seus preços: 

 

9.12.4.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
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9.12.4.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

9.12.4.3 Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes 
para compor a unidade dos serviços. 

9.13 No Regime de Execução de empreitada por preço global, será desclassificada a 
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 
salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar 
os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este edital. 

9.13.1 Poderá ser solicitados ajustes dos custos unitários que estão acima dos fixados 
pela Administração. 

9.14 O regime de execução ser o de empreitada por preço global a participação na 
presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos 
anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer 
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto N. 7.983/2013. 

9.15 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 
preços ou menor lance que: 

9.15.1.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços 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. 

9.15.1.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, 
tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

9.15.1.3 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, 
§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.15.1.4 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo 
das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 
2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

9.15.1.5 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por 
cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a 
sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização 
de diligências para o exame da proposta. 
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9.15.2 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. 
9.15.3 Será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a 
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 
48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

9.16 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

9.17 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, 
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

9.18 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.19 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 
subsequente, haverá nova verificação 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. 

9.20 Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

9.21 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 
homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 
objeto licitado ao licitante vencedor. 

9.22 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 
público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 

9.23 O resultado do certame será divulgado no http://www.ioepa.com.br/portal/, e 
https://altamira.pa.gov.br/ 

10 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 
julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

10.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

10.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

http://www.ioepa.com.br/portal/
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10.4 Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo da CPL localizada no   
endereço Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará ou pelo e- mail: 
altamiracpl@gmail.com 

10.5 O recurso será dirigido a Senhora Secretária Municipal de viação e infraestrutura , por 
intermédio da Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
 

11 DO TERMO DE CONTRATO 

11.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato. 

11.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (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. 

11.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 
11.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
11.2.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data 
da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial a qual servirá de marco para o 
início da contagem do prazo de execução, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, 
§5º, da Lei n° 8.666/93. 

11.3 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se 
à 

 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e 
das demais cominações legais. 

 

12. DO REAJUSTE 

12.1. Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, 
observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA. 
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12.1.1. Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder a 12 (doze) meses, contado 
da data da ordem de início dos serviços, por motivos alheios à vontade da 
CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico- financeiro, por interesse da 
SECRETARIA ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o 
valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com o disposto nas 
Leis nº 9.069, de 29/06/1995, e nº 10.192, de 14/02/2001, utilizando–se a variação do 
Índice Nacional da Construção Civil – INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
ocorrida no período respectivo, mediante solicitação expressa da CONTRATADA que se 
reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido. 

12.1.1.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA  pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
12.1.1.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
12.1.1.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
12.1.1.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações deverão estar funcionando 
perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura Municipal. 
Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de 
todas as instalações elétricas, telefônicas, de abastecimento de água, rede de esgotos, rede de 
drenagem e demais outros aspectos da infraestrutura do local. 

13.2. Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da obra. 
 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

14.1. Das obrigações da CONTRATADA: 
14.1.1 A CONTRATADA será a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer 
caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto deste CONTRATO, 
respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou o acompanhamento por parte da CONTRATANTE. 
14.1.2. ACONTRATADA se obriga a manter, durante a execução deste CONTRATO, um 

representante formalmente credenciado junto à CONTRATANTE, para recepção de 
instruções desta, bem como, proporcionar à sua fiscalização toda a assistência e facilidades 
necessárias ao bom cumprimento de suas funções durante a execução contratual. 

14.1.3. ACONTRATADA é a responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e 
municipais, e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou 
previdenciária, entendendo-se como ônus tributários o pagamento de impostos, taxas, 
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contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças 
(inclusive as ambientais) concedidas pelo Poder Público. 
14.1.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital de Tomada de Preços nº 001/2021/. 
14.1.5. A CONTRATADA responde, subsidiariamente, pelos atos praticados pela(s) 
firma(s) subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Contrato. 
14.1.6. À CONTRATADA caberá identificar com placa a obra, instalar canteiro de obras, 
em observância às especificações e condições contidas nos Anexos do Edital de Tomada de Preços 
nº 001/2021/. 
14.1.7. A CONTRATADA deverá executar a obra com total observância às determinações 
das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), das normas que regulamentam 
as instalações e os serviços de energia elétrica, água e esgoto e telefonia e das leis que dispõem 
sobre segurança e medicina no trabalho. 
14.1.8. Compete a CONTRATADA, firmar, por sua conta, todos os contratos de seguros 
exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto 
deste Contrato. 
14.1.9. A CONTRATADA promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos 
riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do 
objeto deste Contrato, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na 
execução das obras contratadas ou delas decorrentes. 
14.1.10. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização 
da CONTRATANTE. 
14.1.11. Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE à obra em 
questão. 
14.1.12. Cientificar, imediatamente, à fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras. 
14.1.13. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo 
assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE e 
atender as medidas técnicas e administrativas por ela determinadas. 
14.1.14. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do 
contrato, recebimento de autorização para o início da execução contratual, deverá apresentar o 
comprovante da ART paga junto ao CREA. 
14.1.15. Fornecerá garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das 
instalações, 
contados a partir da aceitação provisória das obras, objeto deste Contrato. 
14.1.16. Ocorrendo evento motivador de paralisação da execução contratual, este deverá ser 
comunicado a CONTRATANTE, formalmente, em até 24h (vinte e quatro horas) de sua 
ocorrência, mediante oficio.  
14.1.17. Durante a execução das obras a CONTRATADA deverá observar o prescrito na 
Resolução CONAMA 307/2002, quanto ao gerenciamento de resíduos da construção civil. 
14.1.18. Manter seus empregados informados sobre as peculiaridades dos serviços a serem 
executados, orientando-os quanto à prevenção de incêndios e ao sigilo absoluto a respeito das 
condições físicas e dados técnicos, documentos e quaisquer elementos de informações 



Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

produzidos no decorrer do contrato, sob pena de responsabilidade civil e criminal. 
14.1.19. Manter na obra o Livro Diário de Obras, onde serão anotadas as ocorrências diárias 
do canteiro, tais como, condições de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências 
que estão sendo tomadas para a perfeita execução dos serviços. O Diário de obras deverá ter suas 
páginas numeradas e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE, 
através de sua fiscalização, terá acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o para 
todas as comunicações, ordem de serviço, impugnação de materiais, em tudo o mais que se faça 
necessário para o perfeito andamento dos serviços. 
14.1.20. A contratada terá que providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das 
utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone e etc...), bem como 
agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, 
vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídas (habite-se, 
licença ambiental de operação e etc...); 
14.1.21. A contratada não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 
dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
14.1.22. A contratada deverá fornecer mensalmente, ou sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos 
empregados utilizados na execução dos serviços; 
14.1.23. A contratada só poderá requerer aditivo com base na incompatibilidade, erros ou 
omissões dos projetos básicos e executivos, na forma do art.13, inciso II do Decreto Federal 
nº7983/2013. 
14.1.24. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto do Contrato, 
são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas provenientes do uso 
de equipamentos provisórios. 
14.1.25. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros, em companhia idônea, 
encaminhando cópia das apólices a Secretaria Municipal de viação e infraestrutura : 
14.1.25.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 
14.1.25.2. Contra Acidentes de Trabalho; e, 
14.1.25.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
além de outros exigidos pela legislação pertinente. 
14.1.26. Cumprir as normas regulamentares sobre a segurança, higiene e medicina do trabalho 
diligenciando para que seus empregados e os seus possíveis subcontratados trabalhem com 
Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos 
e equipamentos adequados para cada tipo de serviço. A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA  poderá paralisar os serviços enquanto tais empregados não 
estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da CONTRATADA, mantendo-se 
inalterados os prazos contratuais. 
14.1.27. As despesas não cobertas pelas respectivas apólices, inclusive as relativas aos 
empregados de 
subempreiteiras e/ou de subcontratas, bem como os bens de terceiros e/ou quaisquer outros 
danos causados por sinistros na obra ou por causa dela, serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
14.1.28. Correrão, por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências de: 
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14.1.28.1. Sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão; 
14.1.28.2. Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 
14.1.28.3. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir ao objeto do 
contrato; 
14.1.28.4. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou 
de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 
14.1.29. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a 
cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo 
máximo de 24 (vinte quatro) horas, contado a partir da notificação da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA , para dar início à reparação ou à 
reconstrução das partes atingidas. 
14.1.30. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os 
trabalhos executados, materiais e equipamentos disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a 
responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que, eventualmente, venham a ocorrer. 
14.1.31. A CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto do 
Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração, respondendo, 
ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos serviços executados, até o prazo legal de 05 (cinco) 
anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, bem como pelos danos causados aos prédios 
circunvizinhos, redes de infraestrutura, à via ou logradouro público, ou a terceiros, e também pela 
execução das medidas preventivas contra citados danos, em obediência rigorosa às exigências 
das autoridades competentes, dispositivos legais ou regulamentares, respondendo, ainda, por 
eventuais multas e acidentes ocasionados durante a execução dos serviços. 
14.1.32. A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, 
cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo, 
devendo demolir e refazer os serviços impugnados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA , logo após o conhecimento dos mesmos, os quais lhe serão 
informados, via Diário de Obra e/ou fichas de recomendações, ficando por conta exclusiva da 
CONTRATADA as despesas decorrentes destas providências. 
14.1.33. Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de 
similaridade, desde que este seja formalmente aprovado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA . Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA  a decisão sobre eventuais pedidos pela CONTRATADA, de substituição de 
materiais por produtos similares, devendo esta, para tanto, recorrer a laboratórios especializados. 
14.1.34. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total ou 
equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características 
técnicas. 
14.1.35. Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará dentro da máxima 
similaridade possível. 
14.1.36. A decisão quanto à similaridade será da SECRETARIA MUNICIPAL DE  OBRAS, 
VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA, para cada caso efetivamente ocorrido. 
14.1.37. As consultas sobre similaridade serão efetuadas, em tempo oportuno, pela 
CONTRATADA, não se admitindo que o não atendimento imediato ao pedido seja justificativa ao 
não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 
14.1.38. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA, catálogos e amostras dos materiais e 
equipamentos passíveis de serem utilizados na obra, antes de sua efetiva aquisição. 
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14.1.39. Fornecer amostras dos materiais aprovados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA que serão cuidadosamente conservadas no canteiro 
de obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a verificação, a qualquer tempo, de sua 
perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados, e as descritas abaixo: 
14.1.40. O pedido e respectiva análise de aditivos contratuais não importarão na paralisação 
da obra, ou atraso no cronograma apresentado, salvo se gravemente impeditivos da continuação 
da obra por ser essenciais a etapa programada, conforme autorização escrita da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA, estando ressalvando a 
possibilidade de continuar com a obra em relação a outras etapas não relacionadas ao aditivo 
contratual. 
14.2. Das obrigações da CONTRATANTE: 
14.2.1. Providenciar, por si ou por meio de empresa contratada, a medição da execução da 

obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro, para fins de faturamento; 
14.2.2. Pagar o valor ajustado no contrato; 
14.2.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 
14.2.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante técnico ao responsável técnico da CONTRATADA; 
14.2.5. Acompanhar o andamento da obra por intermédio da Fiscal que para tanto que for 
formalmente designada; 
14.2.6. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a 
sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao representante técnico 
desde que aprovado pela Administração, e que tenha comprovada a necessidade dos serviços; 
14.2.7. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pelo representante técnico cujos serviços estejam em desacordo com as 
especificações constantes deste Edital; 
14.2.8. Solicitar que seja refeito o serviço recusado; 
14.2.9. Atestar as faturas correspondentes e acompanhar o serviço por intermédio do(s) 
representante(s) técnico(s). 

 
 

15. DO PAGAMENTO 
15.1. Conforme proposta comercial apresentada pela Contratada na Tomada de Preços nº 
002/2021, sendo os correspondentes pagamentos efetuados pela SECRETARIA DE 
FINANÇAS, mediante crédito em conta corrente da Contratada, mediante a comprovação da 
execução dos serviços constantes na Cláusula Primeira, devendo ser emitida a Nota Fiscal/ 
Fatura correspondente, expedida de acordo com a legislação fiscal vigente, contendo a 
descriminação dos objetos fornecidos. Não havendo documentos a regularizar ou entregar, o 
pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente à data do 
protocolo da Fatura/Nota Fiscal. Havendo documentação irregular, o prazo de 30 (trinta) dias 
para o pagamento somente contará, após a regularização por parte da empresa. 
15.2. As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente 
executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de Orçamento 
Analítico. 
15.3. O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento 
Analítico, que é a compensação integral para execução dos serviços, que inclui material, mão 
de obra, encargos sociais, ferramentas, transportes, lucro, e tudo mais necessário para execução 
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das obras. 
15.4. Visando o atendimento da Lei nº 12.349, de 15/12/2010, que alterou o art. 3º da Lei 
nº 8.666/93, introduzindo o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das 
contratações públicas, esclarecemos que o pagamento das medições só será efetuado após a 
CONTRATADA apresentar cópia das Licenças Ambientais vigentes das empresas 
responsáveis pelo  fornecimento de materiais de 
construção civil; comprovante de destinação dos resíduos sólidos de construção civil, bem como a 
Licença Ambiental da empresa contratada para coleta dos resíduos; comprovante de destinação 
dos efluentes domésticos gerados na fase de construção. 
15.5. Os correspondentes pagamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Finanças, 
mediante crédito em conta corrente da Contratada, Banco XXXXXXXXXX Agencia nº 
XXXXXXXXXXXX e Conta Corrente nº XXXXXXXXXXXX. 
15.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante 
medição dos serviços efetivamente executados em cada etapa do CONTRATO, acompanhada 
de relatório fotográfico correspondente, conforme preços unitários pactuados que integram a 
Proposta Comercial – ANEXO II e no valor das parcelas previstas conforme o cronograma 
físico-financeiro, no 30º (trigésimo) dia corrido a contar da data final do período de 
adimplemento de cada etapa da obrigação, mediante crédito em conta corrente da 
CONTRATADA, desde que obedecidas as formalidades contratuais e legais pertinentes, 
inclusive a comprovação da retenção prevista no artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991. 
15.7. O preço fixado no "caput" da cláusula terceira será fixo e irreajustável, salvo se 
houver prorrogação de vigência do prazo contratual, após devida apuração de responsabilidade 
da parte que deu causa ao atraso na obra, apresentação de novo cronograma de execução e 
justificativas razoáveis. Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, 
contado da data da ordem de início dos serviços, por motivos alheios à vontade da 
CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico- financeiro, por interesse da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA ou por fato 
superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não 
pago, poderá ser reajustado de acordo com o disposto nas Leis nº 9.069, de 29/06/1995, e nº 
10.192, de 14/02/2001, utilizando–se a variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC 
da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ocorrida no período respectivo, mediante solicitação 
expressa. 
15.8. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados, tendo como base, 
o menor preço unitário apurado na Proposta da CONTRATADA. 
15.9. Em caso da necessidade de aditivar itens novos constantes dos catálogos EMOP, 
SINAPI, SEOP, SBC, SCO e PINI, serão utilizados os menores custos unitários, acrescidos do 
BDI adotado pela contratada nesta licitação. Caso esses itens novos não estejam previstos nos 
referidos catálogos, serão realizadas, pela CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 
03 (três) empresas especializadas, devidamente comprovadas através de documentos 
pertinentes, quando então serão praticados, com a devida autorização da Fiscalização da 
CONTRATANTE, os menores preços unitários apurados nessa pesquisa. 
15.10. No caso de acréscimo de serviços que implique em aumento de custos indiretos de 
administração local da obra, este aumento deverá ser detalhadamente justificado pela 
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CONTRATADA na elaboração do termo aditivo, devendo-se manter, no máximo, o mesmo 
percentual dos custos de administração local em relação ao total dos custos diretos inicialmente 
contratados. 
15.11. O pagamento da última medição somente se dará após a apresentação do 
comprovante de HABITE- SE e das ligações definitivas de esgoto, água e energia elétrica. 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

16.1. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, as 
penalidades são as previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e demais disposições legais e complementares vigentes, em especial as seguintes 
sanções: 

16.2. quaisquer valores monetários oriundos de inexecução total ou parcial do objeto da 
presente licitante poderão ser protestados juntos às serventes extrajudiciais de protesto de 
títulos, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorário advocatícios, incidentes 
sobre o total da dívida, valor este que será demonstrado por mero cálculo aritmético quando 
das apresentação do título a protesto; 

16.3. Os contratados, quando de sua anuência/participação nesta licitação, já declararam ser 
a dívida oriunda do inadimplemento parcial ou total do objeto do certame liquida certa e 
exigível. 

a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 
contrarrecibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 
mediante crivo da administração; 

b) Multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 
por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor 
do contrato, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias 
corridos. 

c) A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da 
data definida para o regular cumprimento da obrigação. 

d) Mediante protesto junto aos cartórios de protesto de títulos, obedecido o prescrito no 
item b.4 porque liquida, certa e exigível; 

e) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução; 

f) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a 
contratante, ou com qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos; 

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 deverá ser 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

h) As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado e da União, 
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sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

f) A sanção estabelecida na alínea “g” é de competência exclusiva do Secretário de Estado de 
Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

g) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a  CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos  pela 

 

Administração ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

h) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

i) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório 
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a EMPRESA CONTRATADA de reparação 
de eventuais perdas e danos, que do seu ato venham acarretar. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
Básico/ Especificação Técnica. 

17. DA IMPUGNAÇÃO 

17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 

17.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

17.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do 
art. 113 da referida Lei. 

17.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
altamiracpl@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no protocolo geral no endereço 
:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  Prédio da CPL, nos dias úteis no 
horário das 09h00min até as 14h00min. 

 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
18.3. 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. 

18.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 

18.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

18.6. 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 e local anteriormente estabelecidos, 
desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

18.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão 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. 

18.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 

18.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade 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. 

18.10. As normas que disciplinam este certame 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. 

18.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

18.12. 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 de 
expediente na Administração. 

18.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
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princípios da isonomia e do interesse público. 

18.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

18.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei 
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

18.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Setor de Suprimentos e 
Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará, e também poderá ser lido 
e/ou obtido no endereço eletrônico e Site da Prefeitura – Portal da Transparência 
https://altamira.pa.gov.br/ nos dias úteis, no horário das 08 horas às 18 horas, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos de habilitação dos 
licitantes, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 
8.666, de 1993). 

18.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

18.17.1. ANEXO I – Projeto Básico/ Especificação Técnica; 

18.17.2. ANEXO II – Memorial Descrito e Justificativo; 

18.17.3. ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços 

18.17.4. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro; 

18.17.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

18.17.6. ANEXO VI – Modelo de Atestado de Vistoria 

18.17.7. ANEXO VII – Modelo de Proposta; 

18.17.8. ANEXO VIII – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

18.17.9. ANEXO IX - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 

18.17.10. ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato; 
 
 

Altamira-PA, 29 de novembro de 2021 
 
 
 

RODOLFO REGIS NOGUEIRA CABRAL 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO/ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

 
 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – PA. 
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PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO 
 

Contratação de empresa de engenharia para realizar a execução dos serviços de manuntenção e 
recapeamento asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre asfalto existente, em uma área de 
43.857,98 m², a ser executado no município de Altamira – PA. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
A presente contratação tem como objetivo suprir as demandas da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Infraestrutura do Muniípio de Altamira – PA, em suas atividades de serviço de manutenção do 
sistema viário da cidade no que compreende a pavimentação com revestimento asfáltico. Faz se necessária 
a contratação de empresa qualificada na área de pavimentação asfáltica, para a execução dos serviços 
apontados na planilha orçamentária (em anexo) e resumidos logo abaixo: 

 
• Serviços de recapeamento asfáltico: Serviços Preliminares; Micro Revestimento 

Asfáltico a frio; Emulsão; Transporte de materiais. 
 

O serviço de recapeamento asfáltico é a reconstituição do pavimento asfáltico que sofreu 
desgastes causados fenômenos climáticos, ação do tempo e pela própria rodagem dos veículos, em função 
do desgaste das vias do Município, é fundamental as obras de recapeamento asfáltico para obter resultados 
efetivos na restauração de buracos, desnivelamento e demais imperfeições causadas pelo tráfego intenso 
de veículos e ações climáticas. 

 
Para melhor entendimento dos serviços a serem executados, deve ser observada a planilha 

orçamentária, além do memorial descritivo que compõe o projeto básico. 
 

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
3.1 Comprovante de registro de pessoa jurídica, expedido pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA do domicílio ou sede da empresa, comprovando 
habilitação para obras de pavimentação asfáltica; 

3.2 Capacitação técnico-profissional: comprovação de que a empresa possui em seu 
quadro de responsável(eis) técnico(s) habilitado(s), detentor de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA da região competente, relativo a 
execução de serviços similares e compatíveis em características, quantidades e prazos 
aos do objeto da presente contratação. 
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3.3 Prova de inscrição ou registro do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, 
expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que 
comprove o registro e a situação regular deste(s) na entidade. 

 
3.4 Atestado de vistoria assinado pelo técnico da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 

Infraestrutura, em ANEXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISCILLA FERREIRA COUTO 
Secretária Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira – SEMOVI Dec. 

nº 334/2021 
Mat. 151821-6 



Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA – PA. 
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1 OBJETO 
 

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos 
dos materiais que farão parte das obras de Recapeamento Asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a 
Frio sobre asfalto existente, em uma área de 43.857,98 m², a ser executado no município de Altamira – 
PA. 

 
2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais 

serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação 
de responsabilidade Técnica do CREA. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da 
Prefeitura Municipal de Altamira – PA 

 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as espescificações técnicas e 

demais documentos referidos, em atenção as Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e 
equipamentos descritos no projeto básico. 

 
É de responsabilidade da contratada, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de 

obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos básicos 
fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bom como no respectivo memorial descritivo, 
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo 
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de 
encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a 
terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários. 

 
3 PLACA DA OBRA 

 
Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões e padrões a serem 

fornecidos pela contratante. 
 

4 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

As vias atendidas serão: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Acesso Dois e Av. Jader Barbalho 
(Perimetral). 

 
5 OBRA A SER EXECUTADA 

 
Os serviços de recapeamento asfáltico sobre as vias pavimentadas com revestimento asfálltico, deverão 

ser executadas com Micro Revestimento Asfáltico a Frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 
cm – com brita produzida e polímero de 0,8 cm – com brita comercial. 
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6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA) 
 

6.1 – Correção de Deformações: 
 

Inicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações sobre o pavimento existente. Nos locais 
onde forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e outras imperfeições, 
deverão ser regularizados com material agregado. 

 
6.2 – Limpeza: 

 
Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superfície a serem revestidas 

com capa asfáltica. A superfície deverá ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados, 
possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de 
vassoura mecânica ou equipamento similar. 

 
6.3 – Pintura de Ligação: 

 
A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente 

sobre a superfície do pavimento existente, previamente limpo. 
Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A 

taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. A distribuição do ligante deverá ser feita por 
veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema 
completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de 
espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando 
a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva. 

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de uma 
bandeja na pista, com peso e área conhecidos da mesma, sendo que após a passagem do carro 
distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O serviço será 
aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0 litro/m2 de ligante. 

 
6.3 – Micro Revestimento: 

 
Micro revestimento é uma mistura asfáltica aplicada a frio, constituída de agregados de graduação 

contínua, brita, água, aditivos se necessário, emulsão asfáltica modificada por polímeros elastoméricos, de 
ruptura rápida, projetada para ser aplicada em consistência fluida, com o uso de equipamento 
especializado (usina móvel). 
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6.3.1 – Finalidades: 
 

O micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero pode ser empregado 
como camada selante, impermeabilizante, regularizada e rejuvenescedora ou como camada antiderrapante 
de pavimentos. 

 
• Impermeabilizar revestimentos antigos com desgaste superficial; 
• Proteção de revestimentos recentes de graduação aberta; 
• Selar fissuras (< 3mm) e melhoria estética de pavimentos desgastados; 
• Elevar o coeficiente de atrito (pneu/pavimento/rugosidade); 
• Revestimento delgado sobre pavimento/preservação do greide da pista; 
• Camada autoaderente ao pavimento subjacente, salvo necessidade de pintura de 

ligação quando recomendada; 
• Enchimento (nivelamento de trilhas de rodas / < 2cm); 
• Prolongar o período de vida útil dos pavimentos asfálticos. 

 
6.3.2 – Condições Específicas: 

 
Os materiais constituintes do micro revestimento asfáltico a frio são: 

 
• Ligante Asfáltico: Emulsão asfáltica modificada por polímero de ruptura 

controlada, catiônica. (RL1C, com polímeros) 
• Aditivos: Podem ser empregados aditivos para acelerar ou retardar a ruptura da 

emulsão na execução do micro revestimento. 
• Água de Molhagem: A água de molhagem deve ser limpa, isenta de matéria 

orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. 
Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a consistência 
adequada. 

• Agregados: Devem ser constituídos de agregado mineral, cujas partículas 
individuais devem ser resistentes e apresentar moderada angulosidade, livre de 
torrões de argila e de substâncias nocivas, com as seguintes características: 
 Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98). 
 Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 089/94). 
 Equivalência de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/97). 
 Resistência à água – adesividade superior a 90% (DNER-ME 059/94). 

• Material de Enchimento: Quando necessário, devem ser constituídos por 
materiais finamente divididos. Podem ser empregados Filler, Cimento Portland 
ou Cal Extinta (CH-3) 
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• Composição da Mistura: A composição granulométrica da mistura de agregados 
deve satisfazer os requisitos do quadro, com as respectivas tolerâncias quando 
ensaiadas pelo Método DNER-ME 083. A dosagem adequada do micro 
revestimento asfáltico a frio é realizada com base nos ensaios recomendados pela 
ISSA – International Slurry Surfacing Association: Um ajuste de dosagem dos 
componentes do micro revestimento asfáltico a frio pode ser feito nas condições 
de campo, antes do início do serviço. 

 
MÉTODOS E CONDIÇÕES DE DOSAGEM (ISSA – 143) 

 
Método Resultado 

ISSA – TB 100 Wet Track Abrasion Loss Maximo 1 hora ou 538 gr/m² 
ISSA – TB 109 Loaded Wheel Test – Sand 

Adhesion 
Maximo 538 gr/m² 

ISSA – TB 614 Wet Stripping Test Mínimo 90% coberto 
 
 

6.4 Equipamentos Necessários: 
 

• Equipamentos de limpeza da via urbana, tais como: vassouras mecânicas ou manuais 
ou jatos de ar comprimido. 

• Caminhão pipa de água, com capacidade mínima de 8.000 litros. 
• Pá Carregadeira sobre rodas. 
• Peneirador Mecânico. 
• Caminhão Usina Móvel, que apresente sistema de circulação e alimentação do ligante 

asfáltico, sistema misturador e despejo do material na pista. 
• Caixa misturado deve ser apoiada diretamente sobre o pavimento e atrelada ao chassi 

(arrastada). 
 

7 RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

• Fazer as correções localizadas de irregularidades na pista, do tipo: tapa-buraco, 
remendo profundo, depressões, borrachudos, etc. 

• Fazer a poda controlada de árvores que possam interferir na passagem do Caminhão 
Usina Móvel de Asfalto. 

• Fazer a limpeza da pista, com retirada de material solto, através de vassoura mecânica 
ou manual ou soprador mecânico. 

• Manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de massa. 
• As possíveis falhas de execução, tais como escassez ou excesso de massa, 

irregularidade na emenda de faixas, devem ser corrigidas imediatamente após a 
execução. 
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• Realizar pelo menos dois ensaios diários de extração de betume, no sentido de se 
verificar a quantidade de ligante que está sendo aplicada em relação ao Projeto de 
Mistura/Traço sugerido. 

 
8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA – HORIZONTAL 

 
Serão descritos os serviços a serem executados com informações técnicas e legais para a sinalização 

de trânsito vertical e horizontal na pavimentação asfáltica das diversas ruas do perímetro urbano do 
Município. 

O presente Trabalho tem como objetivo principal, a proposição de medidas de segurança de trânsito 
destinada a proteger os pedestres, e condutores dos veículos a transitar sem que ocorram quaisquer 
transtornos. 

 
O serviço consta de: 

• Sinalização Horizontal; 
A sinalização horizontal exerce fundamental função no controle de trânsito de veículos. Os sinais 

pintados no pavimento, em conjunto com a sinalização vertical, regulamentam o tráfego e orientam os 
usuários. Os sinais utilizados são: 

• Faixa de divisão de fluxo (seccionadas). 
• Faixa delimitadoras de bordo (extensão do meio-fio). 
• Faixa de divisão de fluxo (aproximação). 
• Faixa de retenção (indicativa de parada). 
• Legendas (pare). Consiste na execução de faixas diagonais que tem a função de 

definir e orientar os condutores e serão executadas em locais indicados nos projetos. 
 

9 CONCLUSÃO 
 

A execução do empreendimento especificado deverá obedecer à seguinte documentação técnica: 
 

a) Memorial Descritivo; 
b) Normas Técnicas da ABNT; 
c) Legislação específica para o caso. 

 
 
 
 
 
 

VAGNER EMMANOEL OLIVEIRA SOARES 
Eng. Civil – SEMOVI 

Mat. nº 121892-1 
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ANEXO III 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO 
DE ALTAMIRA – PA. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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/ABRIL 2021) 

 
DATA: SET/ 21 

   
BDI = 

 
30,00% 

  

 
Item 

 
Código 

 
Banco 

 
DESCRIÇÃO 

ESTIMADO  
Peso (%) 

Und Quant. Valor Unit. Valor Unit. 
c/ BDI Valor Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

R$ 20.992,00 1,31 % 

1.1 10004 SEDOP PLACA DA OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA m² 36,00 R$ 448,56 R$ 583,11 R$ 20.992,00 1,31 % 

2 MICRO REVESTIMENTO 
    

R$ 276.516,57 17,21 % 

 
2.1 

 
4011411 

 
SICRO 

MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM 
EMULSÃO MODIFICADA COM 

POLIMERO DE 2,0 cm - COM BRITA 
PRODUZIDA 

 
m² 

 
43.857,98 

 
R$ 

 
3,30 

 
R$ 4,29 

 
R$ 

 
188.145,30 

 
11,71 % 

 
2.2 

 
4011408 

 
SICRO 

MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM 
EMULSÃO MODIFICADA COM 

POLIMERO DE 0,8 cm - COM BRITA 
COMERCIAL 

 
m² 

 
43.857,98 

 
R$ 

 
1,55 

 
R$ 2,01 

 
R$ 

 
88.371,28 

 
5,50 % 

2.3 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO m² 87.713,96 R$ 0,21 R$ 0,27 R$ 23.945,22 1,49 % 



Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

 
TOTAL R$ 1.606.414,67 

 

3 
  

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
     

R$ 1.085.355,63 67,56 % 

3.1 - ANP 08-21 EMULSÃO RR-1C T 39,47 R$ 3.492,85 R$ 4.540,57 R$ 179.222,27 11,16 % 

3.2 - ANP 08-21 EMULSÃO RR-1C-E T 216,65 R$ 3.217,33 R$ 4.182,41 R$ 906.133,36 56,41 % 

4 
  

TRANSPORTE DE MATERIAIS 
     

R$ 223.550,47 13,92 % 

 
 

4.1 

 
 

93176 

 
 

SINAPI 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE TRANSPORTE 
SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

 
 

TXKM 

 
 

211.815,19 

 
 
R$ 

 
 

0,51 

 
 

R$ 0,66 

 
 

R$ 140.429,42 

 
 

8,74% 

4.2 SICRO - TRANSPORTE CAMINHÃO 
BASCULANTE TXKM 168.266,10 R$ 0,38 R$ 0,49 R$ 83.121,05 5,17 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA 
Avenida, Alacid Nunes, Nº 3110, Jardim Uirapuru 

CEP: 68.372-095 – Altamira/Pa 
FONE: (093) 3515-3929 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO 
DE ALTAMIRA – PA. 
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OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

LOCAL: VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
REFERÊNCIA: PLANILHAS DE CUSTOS SEDOP E 

SINAPI - PARÁ - SETEMBRO 2021 
 

PRAZO: 180 DIAS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PERÍODO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL 
EXECUTADO 

 
1 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

PERCENTUAL (%) 100%      1,31% 

VALOR (R$) R$ 20.992,00 
     

R$ 20.992,00 

 

2 

 

MICRO REVESTIMENTO 
PERCENTUAL (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 17,21% 

 
VALOR (R$) 

 
R$ 46.086,10 

 
R$ 46.086,10 

 
R$ 46.086,10 

 
R$ 46.086,10 

 
R$ 46.086,10 

 
R$ 46.086,10 

 
R$ 276.516,57 

 

3 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PERCENTUAL (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 67,56% 

VALOR (R$) R$ 180.892,60 R$ 180.892,60 R$ 180.892,60 R$ 180.892,60 R$ 180.892,60 R$ 180.892,60 R$ 1.085.355,63 

 

4 
 

TRANSPORTE DE 
MATERIAIS 

PERCENTUAL (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 13,92% 

VALOR (R$) R$ 37.258,41 R$ 37.258,41 R$ 37.258,41 R$ 37.258,41 R$ 37.258,41 R$ 37.258,41 R$ 223.550,47 

VALOR EXECUTADO NO PERÍODO (BDI 30%) R$ 285.229,11 R$ 264.237,11 R$ 264.237,11 R$ 264.237,11 R$ 264.237,11 R$ 264.237,11 
 

R$ 1.606.414,67 
VALOR EXECUTATO ACUMULADO R$ 285.229,11 R$ 549.466,22 R$ 813.703,33 R$ 1.077.940,45 R$ 1.342.177,56 R$ 1.606.414,67 

PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO 17,76% 16,45% 16,45% 16,45% 16,45% 16,45%  
100,00% 

PERCENTUAL EXECUTADO ACUMULADO 17,76% 34,20% 50,65% 67,10% 84,55% 100,00% 
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ANEXO V 
Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
(nome da empresa) , CNPJ n.º , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , 
portador(a) da Carteira de Identidade nº      e do CPF Nº , DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, constante do 
Decreto N.º 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  

(Localidade),___ de ___________ de 202__  
 

(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 
 Modelo de Atestado de Vistoria 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DECLARAÇÃO DE 
VISTORIA 

(Usar papel timbrado da empresa)  
 
 
 

Nome da Empresa: ..........................................................................................................  
 CNPJ nº: ........................................................………………………………………………. Endereço: 
.......................................................................................................................... 
Fone: ........................................................…………………………………………………...  
E-mail:......................................................………….........................................................  
 
Declaramos, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos 
licitados. Declaramos, também, que na impossibilidade de vistoriar o local para a prestação de serviços isso 
não implicará em prejuízo para a formulação da proposta comercial e dos trabalhos dela decorrentes. 
Assumimos total responsabilidade pela proposta apresentada, de forma que a falta de conhecimento das 
condições do local onde serão executados os serviços não será utilizada para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 
 

Altamira, _____ de ___________________ de 2021. 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 

Declaro que a empresa ______________________________ ______________________________ (não) 
realizou vistoria no terreno destinado à obra do objeto a ser contratado. Altamira-PA, no dia _______ de 

___________________ de 2021. 
 
 

Altamira, _____ de ___________________ de 2021. 
 
 
 
 
Assinatura: ___________________________________  
Técnico: 
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ANEXO VII  
Modelo de Proposta 

 
 
A firma abaixo se propõe a Contratação de empresa de engenharia para realizar a execução dos serviços de 
manutenção e recapeamento asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre asfalto existente, em uma 
área de 43.857,98 m², a ser executado no município de Altamira – PA, pelos preços e condições assinalados na 
presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação vigente. 
 

Empresa:         
Proponente:         
Endereço:         
Cidade: Estado: CEP:  Telefone:     
CNPJ:   Insc. Estadual:   

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO PREÇO GLOBAL 

 
 

01 

Contratação de empresa de engenharia para realizar a 
execução dos serviços de manutenção e recapeamento 
asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre 
asfalto existente, em uma área de 43.857,98 m², a ser 
executado no município de Altamira – PA. 

R$ ( ). 

OBSERVAÇÕES: 
1. O preço acima inclui todos os custos de materiais, mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, 
encargos sociais e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital. 
2. O prazo de conclusão da obra objeto desta licitação será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do 
primeiro dia útil subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Serviço, a ser emitida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. 
3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses; 
4. O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas do CONTRATO e 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o disposto no § 1º 
do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
5. A validade dos preços e condições desta PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data de sua entrega à Comissão Especial de Licitação, observado o disposto no caput e 
Parágrafo Único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 
6. A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endereço e CNPJ da 
licitante. 

 
ANEXOS 
1– Planilha Orçamentária; 
 
2–Cronograma Físico-Financeiro, DADOS 
BANCÁRIOS: 

Banco: 
Conta Corrente: Agência: 
Altamira/PA, / / 

EMPRESA LICITANTE 
assinar e carimbar 
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ANEXO VIII –  
Modelos de declaração de elaboração independente 

de proposta 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
REF: Tomada de Preços Nº 002/2021/. 

 
O     Sr.,     portador     do     RG      nº , expedido em, CPF nº, como Representante constituído da 
Empresa, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preços Nº 002/2021/, declara, sob as penas da Lei, 
em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
1 - A proposta apresentada para participar na Tomada de Preços Nº 002/2021/., foi elaborada de 
maneira independente pela empresa e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
Tomada de Preços Nº 002/2021/., por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
2 - A intenção de a presentar a proposta para participar da Tomada de Preços Nº 002/2021/., não foi 
informada, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços Nº 002/2021/. por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
3- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 002/2021/, quanto a participar ou não da referida 
licitação; 

 
4 – Que o conteúdo da proposta apresentada para a Tomada de Preços Nº 002/2021/, não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 001/2021/, antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

 
5 – Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº 002/2021/, 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA antes da abertura oficial das propostas; 

 
6 – Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de tem plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
Altamira, de de 2021. 

Representante Legal do Licitante 
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ANEXO IX  
Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO 
 

A empresa ............................................................ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob 
nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a). . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do representante legal), . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da cédula de identidade RG nº ................................ do Estado do 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob nº . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . , DECLARA, sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 
habilitação no processo licitatório da Tomada de Preço Nº 002/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores 

 
 

Local e Data. 
 

(Nome do Representante) CPF 
nº do Representante RG nº do 
Representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 
 

 
Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  | altamiracpl@gmail.com 

Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA) 

 
ANEXO X 

Minuta de Termo de Contrato 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº /2021 CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAMIRA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX PARA Contratação de 
empresa de engenharia para realizar a execução dos 
serviços de manutenção e recapeamento asfáltico em 
Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre asfalto 
existente, em uma área de 43.857,98 m², a ser executado 
no município de Altamira – PA. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº XXXXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxxx– Altamira – Pará, doravante simplesmente 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXXXX – Prefeito Municipal 
de Altamira e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXX com 
sede no endereço XXXXXXXXXX neste ato representado pelo senhor XXXXXXXXX portador de 
documento de identificação nº XXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX residente e domiciliado na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX denominado como CONTRATADA, ajustam para as finalidades e sob as 
condições declaradas e reciprocamente aceitas o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa de engenharia para realizar a execução dos 
serviços de manutenção e recapeamento asfáltico em Micro Revestimento Asfáltico a Frio sobre asfalto 
existente, em uma área de 43.857,98 m², a ser executado no município de Altamira – PA, a ser Executado nos 
moldes dos Projetos apresentados por ocasião da Tomada de Preços nº 002/2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO 
A obra objeto deste CONTRATO será realizada na forma de menor preço, sob regime de empreitada por preço 
global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 
Pela execução do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais, 
pertinentes, o Valor deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUARTA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA 
CONTRATANTE. 
14.3. Das obrigações da CONTRATADA: 
14.3.1 A CONTRATADA será a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os 
danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, na execução do objeto deste CONTRATO, respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte da CONTRATANTE. 
14.1.41. ACONTRATADA se obriga a manter, durante a execução deste CONTRATO, um 
representante formalmente credenciado junto à CONTRATANTE, para recepção de instruções desta, bem 
como, proporcionar à sua fiscalização toda a assistência e facilidades necessárias ao bom cumprimento de 
suas funções durante a execução contratual. 
14.1.42. ACONTRATADA é a responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e 
municipais, e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, 
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entendendo-se como ônus tributários o pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, 
contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças (inclusive as ambientais) concedidas pelo 
Poder Público. 
14.1.43. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Edital de Tomada de Preços nº 002/2021. 
14.1.44.A CONTRATADA responde, subsidiariamente, pelos atos praticados pela(s) firma(s) 
subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Contrato. 
14.1.45. À CONTRATADA caberá identificar com placa a obra, instalar canteiro de obras, em 
observância às especificações e condições contidas nos Anexos do Edital de Tomada de Preços nº 002/2021. 
14.1.46. A CONTRATADA deverá executar a obra com total observância às determinações das 
Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), das normas que regulamentam as instalações e os 
serviços de energia elétrica, água e esgoto e telefonia e das leis que dispõem sobre segurança e medicina no 
trabalho. 
14.1.47. Compete a CONTRATADA, firmar, por sua conta, todos os contratos de seguros exigidos ou 
que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste Contrato. 
14.1.48. A CONTRATADA promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que 
se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste Contrato, 
devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas 
decorrentes. 
14.1.49. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da 
CONTRATANTE. 
14.1.50. Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE à obra em questão. 
14.1.51. Cientificar, imediatamente, à fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verificar no canteiro de obras. 
14.1.52. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as 
reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE e atender as medidas 
técnicas e administrativas por ela determinadas. 
14.1.53. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do contrato, 
recebimento de autorização para o início da execução contratual, deverá apresentar o comprovante da ART 
paga junto ao CREA. 
14.1.54. Fornecerá garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalações, 

contados a partir da aceitação provisória das obras, objeto deste Contrato. 
14.1.55. Ocorrendo evento motivador de paralisação da execução contratual, este deverá ser 
comunicado a CONTRATANTE, formalmente, em até 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência, mediante 
oficio.  
14.1.56. Durante a execução das obras a CONTRATADA deverá observar o prescrito na Resolução 
CONAMA 307/2002, quanto ao gerenciamento de resíduos da construção civil. 
14.1.57.Manter seus empregados informados sobre as peculiaridades dos serviços a serem executados, 
orientando-os quanto à prevenção de incêndios e ao sigilo absoluto a respeito das condições físicas e dados 
técnicos, documentos e quaisquer elementos de informações produzidos no decorrer do contrato, sob pena de 
responsabilidade civil e criminal. 
14.1.58. Manter na obra o Livro Diário de Obras, onde serão anotadas as ocorrências diárias do 
canteiro, tais como, condições de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências que estão sendo 
tomadas para a perfeita execução dos serviços. O Diário de obras deverá ter suas páginas numeradas e terá três 
vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE, através de sua fiscalização, terá acesso 
irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o para todas as comunicações, ordem de serviço, impugnação 
de materiais, em tudo o mais que se faça necessário para o perfeito andamento dos serviços. 
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14.1.59. A contratada terá que providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 
previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone e etc...), bem como agendar, junto aos 
órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de 
licenças e regularização dos serviços e obras concluídas (habite-se, licença ambiental de operação e etc...); 
14.1.60. A contratada não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
14.1.61. A contratada deverá fornecer mensalmente, ou sempre que solicitada pela CONTRATANTE, 
os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço-FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos 
serviços; 
14.1.62. A contratada só poderá requerer aditivo com base na incompatibilidade, erros ou omissões 
dos projetos básicos e executivos, na forma do art.13, inciso II do Decreto Federal nº7983/2013. 
14.1.63. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto do Contrato, são de 
total responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas provenientes do uso de equipamentos 
provisórios. 
14.1.64. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros, em companhia idônea, 
encaminhando cópia das apólices a Secretaria Municipal de viação e infraestrutura : 
14.1.64.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 
14.1.64.2. Contra Acidentes de Trabalho; e, 
14.1.64.3.Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto do contrato, além de outros 
exigidos pela legislação pertinente. 
14.1.65. Cumprir as normas regulamentares sobre a segurança, higiene e medicina do trabalho 
diligenciando para que seus empregados e os seus possíveis subcontratados trabalhem com Equipamento de 
Proteção Individual – EPI, tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados 
para cada tipo de serviço. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA poderá paralisar os serviços 
enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da 
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais. 
14.1.66. As despesas não cobertas pelas respectivas apólices, inclusive as relativas aos empregados de 

subempreiteiras e/ou de subcontratas, bem como os bens de terceiros e/ou quaisquer outros danos 
causados por sinistros na obra ou por causa dela, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
14.1.67. Correrão, por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências de: 
14.1.67.1. Sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão; 
14.1.67.2. Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 
14.1.67.3. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir ao objeto do contrato; 
14.1.67.4. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de 
terceiros, na obra ou em decorrência dela. 
14.1.68. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a cargo da 
CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte 
quatro) horas, contado a partir da notificação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, para dar 
início à reparação ou à reconstrução das partes atingidas. 
14.1.69. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos 
executados, materiais e equipamentos disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por 
quaisquer perdas e danos que, eventualmente, venham a ocorrer. 
14.1.70. A CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto do Contrato, 
bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração, respondendo, ainda, pela perfeição, 
segurança e solidez dos serviços executados, até o prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do 
Código Civil, bem como pelos danos causados aos prédios circunvizinhos, redes de infraestrutura, à via ou 
logradouro público, ou a terceiros, e também pela execução das medidas preventivas contra citados danos, 
em obediência rigorosa às exigências das autoridades competentes, dispositivos legais ou regulamentares, 
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respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes ocasionados durante a execução dos serviços. 
14.1.71. A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, cabendo-
lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo, devendo demolir e refazer os 
serviços impugnados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, logo após o conhecimento dos 
mesmos, os quais lhe serão informados, via Diário de Obra e/ou fichas de recomendações, ficando por 
conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes destas providências. 
14.1.72. Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de similaridade, 
desde que este seja formalmente aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. Caberá a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA a decisão sobre eventuais pedidos pela CONTRATADA, de 
substituição de materiais por produtos similares, devendo esta, para tanto, recorrer a laboratórios especializados. 
14.1.73. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas. 
14.1.74. Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará dentro da máxima 
similaridade possível. 
14.1.75. A decisão quanto à similaridade será da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, para 

cada caso efetivamente ocorrido. 
14.1.76. As consultas sobre similaridade serão efetuadas, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, 
não se admitindo que o não atendimento imediato ao pedido seja justificativa ao não cumprimento dos prazos 
estabelecidos na documentação contratual. 
14.1.77. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAMIRA catálogos e amostras dos materiais e equipamentos passíveis de serem utilizados na obra, antes 
de sua efetiva aquisição. 
14.1.78. Fornecer amostras dos materiais aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAMIRA que serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obra, até o fim dos trabalhos, de forma a 
facultar a verificação, a qualquer tempo, de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já 
empregados, e as descritas abaixo: 
14.1.79. O pedido e respectiva análise de aditivos contratuais não importarão na paralisação da obra, ou 
atraso no cronograma apresentado, salvo se gravemente impeditivos da continuação da obra por ser 
essenciais a etapa programada, conforme autorização escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALTAMIRA, estando ressalvando a possibilidade de continuar com a obra em relação a outras etapas não 
relacionadas ao aditivo contratual. 

14.4. Das obrigações da CONTRATANTE: 
14.2.10. Providenciar, por si ou por meio de empresa contratada, a medição da execução da obra, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro, para fins de faturamento; 
14.2.11. Pagar o valor ajustado no contrato; 
14.2.12. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 
14.2.13. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante 
técnico ao responsável técnico da CONTRATADA; 
14.2.14. Acompanhar o andamento da obra por intermédio da Fiscal que para tanto que for 
formalmente designada; 
14.2.15. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua 
execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao representante técnico desde que 
aprovado pela Administração, e que tenha comprovada a necessidade dos serviços; 
14.2.16. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pelo representante técnico cujos serviços estejam em desacordo com as especificações constantes 
deste Edital; 
14.2.17. Solicitar que seja refeito o serviço recusado; 
14.2.18. Atestar as faturas correspondentes e acompanhar o serviço por intermédio do(s) 
representante(s) técnico(s). 
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CLÁUSULA QUINTA DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTO 
5.1. Conforme proposta comercial apresentada pela Contratada na Tomada de Preços nº 002/2021/, sendo 
os correspondentes pagamentos efetuados pela SECRETARIA DE FINANÇAS, mediante crédito em conta 
corrente da Contratada, mediante a comprovação da execução dos serviços constantes na Cláusula Primeira, 
devendo ser emitida a Nota Fiscal/ Fatura correspondente, expedida de acordo com a legislação fiscal vigente, 
contendo a descriminação dos objetos fornecidos. Não havendo documentos a regularizar ou entregar, o 
pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente à data do protocolo da 
Fatura/Nota Fiscal. Havendo documentação irregular, o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento somente 
contará, após a regularização por parte da empresa. 
5.2. As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente executados e aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de Orçamento Analítico. 
5.3. O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento Analítico, que é a 
compensação integral para execução dos serviços, que inclui material, mão de obra, encargos sociais, 
ferramentas, transportes, lucro, e tudo mais necessário para execução das obras. 
5.4. Visando o atendimento da Lei nº 12.349, de 15/12/2010, que alterou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, 
introduzindo o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas, 
esclarecemos que o pagamento das medições só será efetuado após a CONTRATADA apresentar cópia das 
Licenças Ambientais vigentes das empresas responsáveis pelo  fornecimento de materiais de 

construção civil; comprovante de destinação dos resíduos sólidos de construção civil, bem como a Licença 
Ambiental da empresa contratada para coleta dos resíduos; comprovante de destinação dos efluentes 
domésticos gerados na fase de construção. 

5.5. Os correspondentes pagamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Finanças, mediante crédito em 
conta corrente da Contratada, Banco XXXXXXXXXX Agencia nº XXXXXXXXXXXX e Conta Corrente 
nº XXXXXXXXXXXX. 
5.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante medição dos serviços 
efetivamente executados em cada etapa do CONTRATO, acompanhada de relatório fotográfico 
correspondente, conforme preços unitários pactuados que integram a Proposta Comercial – ANEXO II e no 
valor das parcelas previstas conforme o cronograma físico-financeiro, no 30º (trigésimo) dia corrido a contar 
da data final do período de adimplemento de cada etapa da obrigação, mediante crédito em conta corrente da 
CONTRATADA, desde que obedecidas as formalidades contratuais e legais pertinentes, inclusive a 
comprovação da retenção prevista no artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
5.7. O preço fixado no "caput" da cláusula terceira será fixo e irreajustável, salvo se houver prorrogação de 
vigência do prazo contratual, após devida apuração de responsabilidade da parte que deu causa ao atraso na 
obra, apresentação de novo cronograma de execução e justificativas razoáveis. Na hipótese de o prazo de 
execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da data da ordem de início dos serviços, por motivos 
alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico- financeiro, por interesse da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA  ou por fato superveniente resultante 
de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com 
o disposto nas Leis nº 9.069, de 29/06/1995, e nº 10.192, de 14/02/2001, utilizando–se a variação do Índice 
Nacional da Construção Civil 

– INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ocorrida no período respectivo, mediante solicitação expressa. 
5.8. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados, tendo como base, o menor preço unitário 
apurado na Proposta da CONTRATADA. 
5.9. Em caso da necessidade de aditivar itens novos constantes dos catálogos EMOP, SINAPI, SEOP, SBC, 
SCO e PINI, serão utilizados os menores custos unitários, acrescidos do BDI adotado pela contratada nesta 
licitação. Caso esses itens novos não estejam previstos nos referidos catálogos, serão realizadas, pela 
CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 03 (três) empresas especializadas, devidamente 
comprovadas através de documentos pertinentes, quando então serão praticados, com a devida autorização 
da Fiscalização da CONTRATANTE, os menores preços unitários apurados nessa pesquisa. 
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5.10. No caso de acréscimo de serviços que implique em aumento de custos indiretos de administração local 
da obra, este aumento deverá ser detalhadamente justificado pela CONTRATADA na elaboração do termo 
aditivo, devendo-se manter, no máximo, o mesmo percentual dos custos de administração local em relação ao 
total dos custos diretos inicialmente contratados. 
5.11. O pagamento da última medição somente se dará após a apresentação do comprovante de HABITE- SE e 
das ligações definitivas de esgoto, água e energia elétrica. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
A presente despesa, no valor global de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), correrá à conta da Dotação 
Orçamentária  

Exercício Financeiro: 2021. 
Órgão: 20.20 – Secretaria Municipal de Infra – Estrutura e Mobilidade Urbana 
Funcional Programática: 15 451 0041 1.049  
Projeto: 1.049 - Const. Rec. e Ref.da Infraestrutura Urbana  
Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
Fonte: 10010000 - Recurso Ordinário 
            10900000 - Outros Recursos Não Vinculados 
            15620000 - Transf. União Royalties Rec. Hídricos 
            19400000 - Outras Vinculações de Transferências 
Funcional Programática: 15 122 0041 2.198  
Projeto: 2.198 - Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - SEMINF  
Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 – Equipamentos e material permanente 
Fonte: 10010000 - Recurso Ordinário 
            15620000 - Transf. União Royalties Rec. Hídricos 
Órgão: 12.11 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura 
Funcional Programática: 15 122 0037 2.193 
Projeto: 2.193 – Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura  
Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 – Equipamentos e material permanente 
Fonte: 10010000 - Recurso Ordinário 

            15620000 - Transf. União Royalties Rec. Hídricos 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

7.1. O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, que começará a fluir a partir da data 
estipulada na correspondente Ordem de Serviços, a ser emitido pela CONTRATANTE através da 
Fiscalização/Secretaria Municipal de viação e infraestrutura ; 
7.2. O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas deste CONTRATO e assegurada 
à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 
1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo. 
7.3. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser 
desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela 
Administração. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA 

8.1. Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações deverão estar funcionando perfeitamente e com 
a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura Municipal. Será procedida cuidadosa verificação 
por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de todas as instalações elétricas, telefônicas, de 
abastecimento de água, rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da infraestrutura do 
local. 
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8.2. Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da obra. 
 
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 

9.1. A CONTRATADA, em conformidade com o disposto no Edital de Tomada de Preços nº xx/2021/ e de 
acordo com o que dispõe o Art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93, prestará garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do presente instrumento, no valor de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), 
como segurança do fiel depositário, completo e perfeito cumprimento das obrigações assumidas entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
9.2. A garantia poderá ser apresentada em uma das seguintes modalidades: 

I –Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; II –
Seguro-Garantia; 
III –Fiança Bancária. 

9.3. No caso de fiança bancária, deverá ser usado o modelo apresentado no ANEXO X do Edital da 
Tomada de Preços nº 002/2021/. 
9.4. No caso de título da dívida pública será exigido da CONTRATADA laudo técnico, expedido por perito 
oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituição oficial, que declare a sua cotação 
atual. 
9.5. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada, após a execução do contrato ou quando da sua 
rescisão amigável, caso não haja qualquer restrição e somente após requerimento formal da contratada, dirigido 
ao Superintendente do Sistema Penitenciário. 
9.6. Não será aceito a apresentação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 
decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multa e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou sociais; 
9.7. Tratando-se de caução em dinheiro deverá ser depositada em conta bancária da Prefeitura Municipal de 
Altamira, Conta Corrente nº XXXXX Agência XXXX indicando no formulário de depósito a razão social do 
licitante e, posteriormente, apresentar o referido comprovante ao setor de contratos e financeiro. 
9.8. Caso a opção seja para utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

formaescritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
banco central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda; 

9.9. Se prestado na forma de fiança bancária ou seguro garantia, a garantia deverá ter validade a vigência do 
contato; 
9.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá contar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do código civil; 
9.11. Caso o valor da garantia seja utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para 
compensação de prejuízos causados no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta 
deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis contados da data em que tiver sido 
notificada; 
9.12. Caso haja alteração no valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
readequada ou renovada nas mesmas condições, no prazo de 7(sete) dias úteis; 
9.13. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 
CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, deduzidos eventuais valores 
devidos à CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
10.1 O presente contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, nos temos do artigo 65 da Lei 
8.666/93 e demais alterações. 
10.2. em caso de alteração, a CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, facultada a supressão além desse limite por 
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acordo entre as partes, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por menores, maiores, ou iguais e sucessivos períodos, nos temos do §§ 1º e 2º do artigo 57 da Lei Nº 
8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DAS PENALIDADES 

12.1. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, as penalidades são as 
previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais disposições 
legais e complementares vigentes, em especial as seguintes sanções: 
12.1.1 quaisquer valores monetários oriundos de inexecução total ou parcial do objeto da presente licitante 
poderão ser protestados juntos às serventes extrajudiciais de protesto de títulos, acrescidos de 20% (vinte por 
cento) a título de honorário advocatícios, incidentes sobre o total da dívida, valor este que será demonstrado 
por mero cálculo aritmético quando das apresentação do título a protesto; 

12.1.2. Os contratados, quando de sua anuência/participação nesta licitação, já declararam ser a dívida 
oriunda do inadimplemento parcial ou total do objeto do certame liquida certa e exigível. 

a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contrarrecibo do 
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 
b) Multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no 
descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até a data do efetivo 

adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos. 
c) A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data definida para o 
regular cumprimento da obrigação. 
d) Mediante protesto junto aos cartórios de protesto de títulos, obedecido o prescrito no item b.4 porque 
liquida, certa e exigível; 
e) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução; 
f) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou com qualquer 
órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
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 deverá ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
h) As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado e da União, sem prejuízo 
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
f) A sanção estabelecida na alínea “g” é de competência exclusiva do Secretário de Estado de 
Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
g) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
h) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
i) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a EMPRESA CONTRATADA de reparação de eventuais 
perdas e danos, que do seu ato venham acarretar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:DA RESCISÃO 
a) Aplica-se ao presente Contrato, no que for cabível, a disposição constante dos artigos 77 a 80 da Lei 
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Federal n. 8.666/93. 
b) O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, sujeitará a Contratada às 
sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
c) A inexecução do contrato, total ou parcialmente, por prazo superior a 24 horas, ensejará sua rescisão 
automática, conforme Art. 77 da Lei 8.666/93 
d) Sendo, porém, formalmente justificada a inexecução, a contratante, após análise das razões invocadas pelos 
contratados, rescindirá o contrato se entendê-las impertinentes ou manterá sua vigência, caso entenda 
fundadas as razões apresentadas pelo contratado. 
e) A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente instrumento, sem que caiba à Contratada 
direito a qualquer indenização e sem o prejuízo das penalidades pertinentes, nas hipóteses previstas no art. 
78, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos elencados abaixo: 
f) A Contratante poderá considerar resilido o Contrato, de pleno direito, independentemente de aviso, 
interpretação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de 
indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer titulo, se a Contratada: 
f.1) Deixar de executar o Contrato, nos prazos estipulados, ou infringir qualquer disposição contratada. 
f.2) Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se. 
f.3) Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor execução do Contrato. 
f.4) Atrasar, injustificadamente, a execução do Contrato. 
f.5) Cometer faltas ou atrasos injustificados durante a execução do Contrato. 
f.6) Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do Contrato. 
g) A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados ao Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECONHECIMENTO DE DIREITOS 
A Contratada declara conhecer e aceitar as prerrogativas conferidas a Contratante pela Lei Federal nº 
8.666/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no art. 77, do mesmo dispositivo legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AS PARTES 
CONTRATANTES 
Declaram sujeitarem-se às cláusulas e condições deste CONTRATO, as regulamentações aplicáveis à espécie 
e, em especial a Lei Federal Nº 8.666/93, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral do 
Contrato e as disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO AO EDITAL 
O presente Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços nº XXXXX, todos os seus Anexos, e à 
proposta da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

a) Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, o serviço contratado será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, na qualidade de Fiscal do Contrato, com 
atribuições específicas, especialmente designado para tal fim e, aceitas pela Contratada. 
b) A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência, não implica co- 
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 
c) Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato e que, legais ou julgadas 
procedentes, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 
d) O Objeto ora contratado será acompanhado e fiscalizado pelo servidor , nomeado através de 
Portaria. 
d.1) O fiscal deste Contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens de entrega, proceder 
o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto quanto a qualidade desejada; comunicar sobre 
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o descumprimento do contrato, mediar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a 
administração a aplicabilidade de penalidades por descumprimento de cláusula contratual; recusar bens que 
estejam fora de especificação e quantidades constantes deste contrato e solicitar a sua substituição; solicitar à 
contratada e seu preposto todas as providências necessárias ao bom fornecimento do objeto contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO 
Obriga-se a CONTRATANTE a publicar no Diário Oficial do Estado e Nacional, às suas expensas, o extrato 
do presente CONTRATO, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações a 
contar da sua assinatura, para dar-lhe a devida eficácia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Altamira do Estado do Pará para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
presente CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Por estarem 
justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e de mesma 
forma para que produzam os efeitos legais. 
 

ALTAMIRA/PA, de de 2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
CONTRATANTE 

 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
CONTRATADA 

 
Representante Legal 
Testemunhas: 
1 –  
CPF: 
 
 2 –  
CPF: 
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