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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2006003/2022-PMA. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 004/2022-PMA. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 058/2022 
 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTAMIRA/PA, CNPJ Nº 05.263.116/0001-3, sediada à Rua Otaviano 

Santos, nº 2288 CEP: 68371-250 – Altamira – Pará, através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 

Infraestrutura- SEMOVI, denominado Órgão Gerenciador, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. Claudomiro 

Gomes da Silva, domiciliado neste Municipio de altamira - Pa, e do outro lado à empresa TERRAPLENA LTDA, 

CNPJ N°14.698.658/0001-23, localizada na Estrada Da Maracacuera, Sn, Setor B, Qd 6, Lotes 1, 2, 3, e 11, Bairro: 

Maracacuera - Distrito de Icoaraci – Belém – Para, CEP: 66.815-140, Fone: (091) 32147600, email: 

terraplena@terraplena.com.br, representada pelo Sr. Daniel Victor Mota Pereira e Silva, engenheiro civil, 

portador da carteira de identidade n° 5043D/CREA-PA, inscrito no CPF/MF n° 109.679 152-87, endereço 

eletronico: danielpereira@terraplena.com.br, domiciliado no municipio de Belem, na Travessa Nove de 

Janeiro, n° 1613, apartamento 1301, bairro São Bras, doravante denominada Fornecedor Registrado, e, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PUBLICA para REGISTRO DE 

PREÇOS, sob o número 058/2022, na forma PRESENCIAL, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da (s) Empresa 

(s) indicada (s) e qualificada (s) nesta Ata, de acordo com a (s) classificação (ões) por ela (s) alcançada (s) e nas 

quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas 

posteriores alterações, em conformidade com as disposições a seguir:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA MALHA VIÁRIA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO, BEM COMO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E OUTROS 

SERVIÇOS PERTINENTES, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE DAS VIAS URBANAS DO 

MUNICIPIO DE ALTAMIRA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ITENS E VALORES REGISTRADOS POR FORNECEDOR 

  

1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na 

proposta que segue:  

 

Fornecedor: TERRAPLENA LTDA, CNPJ N°14.698.658/0001-23, localizada na ESTRADA DA 

MARACACUERA, SN, SETOR B, QD 6, LOTES 1, 2, 3, e 11, Bairro: Maracacuera - Distrito de Icoaraci – Belém 

– Para, CEP: 66.815-140, Fone: (091) 32147600, email: terraplena@terraplena.com.br, representada pelo Sr. Daniel 

Victor Mota Pereira e Silva, Engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 5043D/CREA-PA, inscrito no 

CPF/MF n° 109.679 152-87. 

 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA MALHA VIÁRIA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO, BEM COMO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E OUTROS 

SERVIÇOS PERTINENTES, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE DAS VIAS URBANAS DO 

MUNICIPIO DE ALTAMIRA 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNID QUANTIDADE 

PREÇO 

CUSTO R$ 

PREÇO 

C/ BDI R$ 

PREÇO 

TOTAL R$ 

1 
ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRA 
        1.234.737,45 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Mês 12,00 54.294,81 70.583,25 846.999,00 

1.2 EQUIPE DE LABORATÓRIO Mês 12,00 9.902,09 12.872,71 154.472,53 

1.3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA Mês 12,00 14.952,94 19.438,83 233.265,92 

2 CANTEIRO DE OBRA         1.364.380,66 

2.1 
INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO DE OBRAS 
UND 1,00 1.049.523,58 1.364.380,66 1.364.380,66 

mailto:terraplena@terraplena.com.br
mailto:terraplena@terraplena.com.br
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3 

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE 

PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS 

        755.502,85 

3.1 

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE 

PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS 

UND 1,00 581.156,04 755.502,85 755.502,85 

4 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
        47.804,10 

4.1 
PLACA DA OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA 

M2 54,00 447,22 581,39 31.395,08 

4.2 
LICENÇAS E TAXAS DA 

OBRA (ACIMA DE 500M2) 
CJ 1,00 12.622,32 16.409,02 16.409,02 

5 DRENAGEM PROFUNDA         8.578.560,60 

5.1 ABERTURA DE VALAS         1.960.661,77 

5.1.1 
ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA  
M3 16.410,00 10,25 13,33 218.750,22 

5.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 

VALA  
M3 585,00 74,37 96,68 56.560,20 

5.1.3 
ESGOTAMENTO DE ÁGUA 

COM BOMBA SUBMERSA 
H 450,00 23,39 30,41 13.684,50 

5.1.4 ESCORAMENTO DE VALA M2 5.400,00 45,21 58,77 317.339,10 

5.1.5 

PREPARO DE FUNDO DE 

VALA COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL. 

M3 1.180,00 199,24 259,02 305.640,65 

5.1.6 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM 318.656,25 2,44 3,17 1.009.216,21 

5.1.7 

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA 
FORA) 

M3 21.243,75 1,43 1,86 39.470,89 

5.2 
FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE 

REDE 

        5.247.436,19 

5.2.1 

TUBO DE CONCRETO 

PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M 1.000,00 229,65 298,55 298.547,30 

5.2.2 

TUBO DE CONCRETO 

PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M 500,00 330,72 429,93 214.967,20 

5.2.3 

TUBO DE CONCRETO 
PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, 
FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M 1.500,00 520,00 676,00 1.013.999,10 

5.2.4 

TUBO DE CONCRETO 
PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, 
FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M 1.500,00 641,85 834,41 1.251.613,35 

5.2.5 

TUBO DE CONCRETO 
PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, 
FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M 500,00 890,43 1.157,57 578.782,50 
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5.2.6 
ATERRO MECANIZADO DE 
VALA, INCLUINDO 

MATERIAL 

M3 12.110,48 120,02 156,02 1.889.526,74 

5.3 
DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM 
        1.370.462,64 

5.3.1 

POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 
1X1 M, PROFUNDIDADE = 

1,40 M 

Und 90,00 2.805,83 3.647,59 328.282,66 

5.3.2 

POÇO DE VISITA 
RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 

2X2 M, PROFUNDIDADE = 
1,40 M 

Und 30,00 6.505,91 8.457,68 253.730,31 

5.3.3 

CAIXA PARA BOCA DE 

LOBO SIMPLES 

RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1X1,2 M 

UN 150,00 1.507,96 1.960,35 294.051,92 

5.3.4 

CAIXA PARA BOCA DE 

LOBO DUPLA 
RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X2,2X1,2 M. 

UN 50,00 2.707,12 3.519,26 175.962,81 

5.3.5 

BOCA PARA BUEIRO 
SIMPLES TUBULAR D = 100 

CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 
30°, INCLUINDO FÔRMAS E 

MATERIAIS.  

UN 10,00 8.102,41 10.533,13 105.331,31 

5.3.6 

BOCA PARA BUEIRO 

SIMPLES TUBULAR D = 120 
CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 

30°, INCLUINDO FÔRMAS E 
MATERIAIS. 

UN 7,00 12.063,04 15.681,96 109.773,69 

5.3.7 

DISSIPADOR DE ENERGIA - 

DEB 05 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS 

UN 

10,00 2.665,97 3.465,76 34.657,55 

5.3.8 

DISSIPADOR DE ENERGIA - 

DEB 06 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS 

UN 

7,00 3.429,37 4.458,18 31.207,26 

5.3.9 

DRENO LONGITUDINAL 
PROFUNDO PARA CORTE 

EM SOLO - DPS 08 - TUBO 

DE CONCRETO 
PERFURADO E BRITA 

COMERCIAL 

M 

150,00 184,86 240,32 36.048,05 

5.3.10 

BOCA DE SAÍDA PARA 
DRENO LONGITUDINAL 

PROFUNDO - BSD 01 - 

TUBO DE CONCRETO 
PERFURADO - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS 

UN 

6,00 181,68 236,18 1.417,09 

6 TERRAPLENAGEM         4.266.408,53 
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6.1 

ESCAVAÇÃO 
HORIZONTAL, INCLUINDO 

CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA. 

M3 21.000,00 15,05 19,56 410.728,50 

6.2 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM 393.750,00 2,44 3,17 1.247.045,63 

6.3 

ESPALHAMENTO DE 
MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA 

FORA) 

M3 26.250,00 1,43 1,86 48.772,50 

6.4 

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  

AF_11/2019 

M3 90.000,00 2,31 3,00 269.793,00 

6.5 

EXECUÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE 

ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. 

M3 21.000,00 7,93 10,31 216.612,90 

6.6 

ESCAVAÇÃO 

HORIZONTAL, INCLUINDO 

CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA 

(MATERIAL DE JAZIDA) 

M3 

21.000,00 15,05 19,56 410.728,50 

6.7 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
20 KM (MATERIAL DE 

JAZIDA) 

M3XKM 

525.000,00 2,44 3,17 1.662.727,50 

7 PAVIMENTAÇÃO         19.982.780,89 

7.1 

FRESAGEM DE 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 

CM)  

M2 9.600,00 10,39 13,51 129.678,72 

7.2 

RECICLAGEM SIMPLES 

COM INCORPORAÇÃO DO 

REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO À BASE 

M3 1.920,00 37,23 48,40 92.927,04 

7.3 

EXECUÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE BASE 

E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA 

SIMPLES 

M3 13.000,00 242,43 315,17 4.097.147,60 

7.4 
IMPRIMAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA 
M² 130.000,00 6,20 8,07 1.048.463,00 

7.5 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 120.400,00 2,59 3,37 405.820,24 

7.6 
APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO - 
FAIXA B 

TON 2.419,20 722,73 939,55 2.272.955,01 

7.7 
APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO - 

FAIXA C 

TON 8.568,00 776,22 1.009,09 8.645.851,42 

7.8 
EXECUÇÃO DE TAPA 

BURACO 
TON 2.640,00 836,85 1.087,90 2.872.053,89 

7.9 

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EXITSENTE 

SEM 

REAPROVEITAMENTO ATÉ 
5CM 

M3 1.100,00 244,69 318,10 349.905,60 

7.10 
TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 
M3XKM 20.625,00 2,44 3,17 65.321,44 
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DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

7.11 

ESPALHAMENTO DE 
MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA 

FORA) 

M3 1.430,00 1,43 1,86 2.656,94 

8 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
        3.511.718,73 

8.1 
DEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO SIMPLES COM 
MARTELETE 

M³ 648,00 415,23 539,79 349.786,12 

8.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ 

M³ 648,00 8,67 11,27 7.302,83 

8.3 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM 9.720,00 2,44 3,17 30.784,21 

8.4 

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. (BOTA 

FORA) 

M3 842,40 1,43 1,86 1.565,18 

8.5 

GUIA (MEIO-FIO) E 

SARJETA CONJUGADOS 
DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 
45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. 

M 20.000,00 56,41 73,33 1.466.614,00 

8.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO 

M3 540,00 840,12 1.092,16 589.767,59 

8.7 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE PISO 

TÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA 

M2 6.000,00 85,03 110,53 663.202,80 

8.8 
EXECUÇÃO DE SARJETÃO 

EM CONCRETO ARMADO 
M2 150,00 170,26 221,34 33.201,36 

8.9 REATERRO MANUAL M3 2.400,00 118,43 153,96 369.494,64 

9 SINALIZAÇÃO         501.761,26 

9.1 

PINTURA DE SETAS E 

ZEBRADOS COM TINTA 
ACRÍLICA - ESPESSURA DE 

0,6 MM 

M² 4.200,00 59,60 77,48 325.425,24 

 

PLACA DE ADVERTÊNCIA 

EM AÇO, LADO DE 0,60 M - 
PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I 

+ SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

UN 480,00 282,59 367,37 176.336,02 

VALOR TOTAL REGISTRADO 
     R$ 40.243.655,07 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 
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2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir 

os serviços citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio 

de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas no 

Edital, termo de referência, propostas apresentadas e nesta ata, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA QUARTO - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1 - O objeto da presente ata será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e 

irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 

7.892/2013; 

2 -  Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais 

como tributos e encargos sociais, transportes entre outros; 

3 -  O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

  a) A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão 

contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços; 

  b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e 

do momento do pedido de revisão do contrato; 

  c) Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a 

data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento 

de preços ocorridos repercute no valor total pactuado; 

  d) A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do 

contrato. 

4 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do 

Decreto n°. 7.892, de 2013; 

5 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos 

eventualmente firmados. 

6 - Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços, 

mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução 

dos preços no mercado, publicando as alterações na Imprensa Oficial do Município. 

 
Decreto 7.892/2013 e alterações posteriores. 

... 

CAPÍTULO VIII 
DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato 

que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador 

convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso 

assumido, sem aplicação de penalidade. 
§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação 

original. 
Art. 19.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo único.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

... 
 

7 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

8 -  Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade 

de negociação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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9 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

9.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

9.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

10 -  Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas constantes do 

Termo de Referência:  

1.1 - Supervisionar a execução do objeto do Projeto Básico, exigindo presteza na execução e correção das falhas 

eventualmente detectadas;  

1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do licitado neste processo; 

1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto; 

1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto desta Ata de Registro de Preço;  

1.5 - Atestar as faturas correspondentes as notas fiscais emitidas, por intermédio de servidor competente;  

1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências previstas; 

1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega de 

documentações pertinentes a este processo; 

 1.8 – Não aceitar os serviços que não estiverem de acordo com o solicitado e dentro das normais estabelecidas; 

 1.9 - Solicitar o refazimento dos serviços que não estejam de acordo mediante comunicação a ser feita pela 

Prefeitura Municipal de Altamira. 

 1.10 - Solicitar, por intermédio de Ordem de Serviço expedida pelo Órgão Competente, a execução dos serviços 

objeto desta Ata de Registro de Preço; 

 1.11 - Comunicar ao Fornecedor, qualquer irregularidade na execução dos serviços e interromper 

imediatamente a execução, se for o caso. 

 1.12 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO FORNECEDOR 

1 - Caberá ao FORNECEDOR, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas 

constantes do Projeto Básico e na presente Ata de Registro de Preço:  

1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;  

1.2 - Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais 

e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  

1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a 

quaisquer reclamações;  

1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município em 

decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá / uniformes, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 

CONTRATANTE;  

1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, 

seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 

força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;  

1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

a) Salários; 

  b) Seguros de acidentes; 

  c) Taxas, impostos e contribuições; 

  d) Indenizações; 

  e) Vale-refeição; 
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  f) Vale-transporte; e 

  g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do 

objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 

causados a terceiros;  

1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  

1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo 

licitatório;  

 1.12 - Efetuar a execução dos serviços objeto da ordem de serviço, de acordo com a necessidade e o interesse 

do CONTRATANTE, no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do Órgão Competente. 

 1.13 - Efetuar a troca dos serviços considerados errados, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, 

contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Setor Responsável; 

 1.14 - Comunicar ao Órgão Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

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

Fiscal e/ou faturas devidamente atestadas, acompanhada de boletins de medição, emitida pela CONTRATADA, 

depois de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização do CONTRATANTE. 

2 - Para fins de liberação e pagamento das medições em diante, deverão acompanhar as mesmas os respectivos 

comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. 

3 - As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, com base no Cronograma 

Físico- Financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido pela fiscalização dos serviços. 

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

medição efetuada. 

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

paralisação temporária dos serviços até que a situação seja regularizada. 

6 - No caso da suspensão dos desembolsos por motivo de atraso no repasse de recurso, a CONTRATADA estará no 

seu direito de paralisar os serviços ate que a situação seja normalizada. Neste caso, o prazo dos serviços será aditado 

do número de dias que a mesma permanecer desmobilizada. 

 

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

contratada. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de vir a ser devida, por força de norma da legislação vigente, atualização 

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

AM   =   atualização monetária 

VP    =   valor presente a ser corrigido 

A      =   número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato 

B      =   número índice fator acumulado da TR no último dia do mês da fatura 

 

No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período considerado, nos termos dos 

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

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento que for devido em razão de serviços eventualmente executados, 

motivados por força de alteração contratual, devidamente autorizados, será efetuado também contra a apresentação 

de fatura regularmente atestada, tendo por base: 

  a). Os preços unitários da planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA, quando os serviços 

forem assemelhados; 

  b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços não previstos na 

planilha orçamentária licitada. 

 
Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos 

preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos 

preços no mercado, publicando as alterações na Imprensa Oficial do Município. 
 

Decreto 7.892/2013 e alterações posteriores. 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

 
 

 
 

Rua Otaviano Santos, nº 2288 CEP: 68371-250 – Altamira – Pará 

... 

CAPÍTULO VIII 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou  de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

... 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

1 - Pela inexecução total ou parcial deste TERMO, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 

assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as 

seguintes sanções: 

 1.1 - Advertência; 

 1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total desta Ata, no caso de inexecução total, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total CONTRATADO, quando o FORNECEDOR, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas 

neste processo, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total deste CONTRATADO, quando o FORNECEDOR, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas neste 

processo, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do 

Município de Altamira, por até 2 (dois) anos. 

 

2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido 

o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o FORNECEDOR que: 

 2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

 2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.4 - Fizer declaração falsa; 

 2.5 - Cometer fraude fiscal; 

 2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 2.7 - Não celebrar o contrato; 

 2.8 - Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 2.9 - Apresentar documentação falsa. 

3 - Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeito, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 

Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 

da Lei n.º 8.666/93. 

4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, o FORNECEDOR ficará isento 

das penalidades mencionadas. 

5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a FORNECEDOR ficará sujeita as penalidades contidas no 

Edital da Concorrência nº 004/2022 - SRP e Termo de Referência do referido processo. 

 

CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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1- Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

2 -  Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata 

de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

4 - As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a 

primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata; 

 4.1.2 - Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos do instrumento convocatório e registrados na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;  

 
*Decreto Federal 9488/2018 

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

Art. 22 

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

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes. 

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

SERVIÇO 

1 - As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão 

Gerenciador. As ordens de serviços serão geradas após emissão de contrato de acordo com o órgão requisitante. 

2 -  A emissão das ordens de serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada 

pelo órgão requisitante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 

assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

1 - A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

 

2 - Por iniciativa do Órgão gerenciador da Ata, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

3 - Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro 

de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 
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1 – A execução, o local e o prazo de execução deverão ocorrer de acordo com cada serviço a ser solicitado, nos 

locais especificados no Projeto básico, não podendo ultrapassar o prazo de início de 10 (dez) dias da expedição da 

mesma, para iniciar a execução. 

 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em 

conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIREÇÃO 

1 - A contratante indicará como Fiscal de contrato funcionários de acordo com o órgão solicitante, através de 

Portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - Integram esta Ata o Edital da Concorrência nº 004/2022-SRP e todos seus anexos e a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar. 

2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com observância das disposições 

constantes das Leis nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 

3 -  A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

4 -  As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas no foro da cidade de Altamira – Para, com exclusão de qualquer outro. 

 

 A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Órgão Gerenciador a 

Prefeitura Municipal de de Altamira e pelo(s) representante (s) legal(is) do(s) Fornecedor(es)  Beneficiário(s).  

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

 

Altamira, 29 de setembro 2022. 

 
________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA- SEMOVI 
ORGÃO GERENCIADOR 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

 

 

________________________________________________ 

TERRAPLENA LTDA  

CNPJ N°14.698.658/0001-23 

Daniel Victor Mota Pereira e Silva  

CPF: 109.679.152-87 

Empresa Registrada 

 

 

Testemunha:  

1._________________________________                                  2._________________________________  
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