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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22-1027-001-PMA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2022 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 
  

     

 O CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE ALTAMIRA 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA) E A EMPRESA 

TERRAPLANA PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICA. 

 

 
 

CONTRATANTE  

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.263.116/0001-37, sediada na Rua Otaviano Santos nº. 2288, Bairro Sudam 

I, na cidade de Altamira, estado do Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pelo SR. CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal. 
 

CONTRATADA  
 

A 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, CEP: 66.815-140, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  

neste ato 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, 

apartamehto 1301, bairro Sao Bras. 
 
 

CLÁUSULA I - DA ORIGEM DA MINUTA DO CONTRATO:  

1.1– Este Contrato Administrativo tem como origem a Concorrência Pública nº. 004/2022, homologado no dia 29 de 

Setembro de 2022, pelo SR. CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Altamira. 

 

CLÁUSULA II - DA LEGISLAÇÃO:  

2.1 - As cláusulas e condições deste contrato, moldam-se às disposições de Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas  

alterações na Lei 8.883, de 08/06/94, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos. 

 

CLÁUSULA III - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:  

3.1 - O presente Contrato vincula-se às regras dispostas no Projeto Básico, Especificações Técnicas, seus 

Anexos, e aos termos da proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA IV – DO OBJETO  

4.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de 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 (Bairros: Colinas, Nova Altamira, Alberto 

Soares, Centro, Assurini, Brasília e Mutirão), de acordo com a proposta, planilha orçamentária da empresa, e demais 

elementos que passam a fazer parte deste ato, independente de transcrição e/ou traslado, em anexo. 

I. PARTES 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
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4.2 - Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fossem 

transcritos, os seguintes documentos: 

4.2.1. Projeto Básico e seus Anexos e Proposta de Preços; 

4.2.2. Sendo todos os serviços descritos e contidos na ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS referente a planilha da 
clausula quarta – do objeto, faz parte integrante do contrato; 

4.2.3. Planilha com B.D.I. 

  O(s) projeto(s), o contrato, as especificações técnicas e a planilha orçamentária são complementares 

entre si, tornando-se peça única. Por isso, qualquer menção feita em um e omitida em outro, será considerada 

especificada e válida. 

4.2.4. Ata de Registro de preço nº 058/2022 

 

CLÁUSULA V – REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1 – O Contrato se assentará na forma do art. 45, §1º, inciso I, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime 

de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, regendo-se pelas normas e disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações, Lei Federal nº 9.854/1999, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, assim como pelas 

demais legislações pertinentes. 

5.2 - O objeto do contrato será recebido: 

5.2.1 - Provisoriamente após vistoria, que deverá ser realizada por um fiscal da SEMOVI, no prazo de 5 cinco 

dias uteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar por escrito, a conclusão total do objeto contratado, e 

desde que a medição final tenha sido aprovada; 

a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do termo de recebimento provisório, após a 

lavratura ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo fiscal, o qual deverá expressar a concordância em receber 

o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da CONTRATADA; 

b) Os serviços que, a critério do fiscal não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no 

c) projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento 

Provisório devendo a CONTRATADA tomar as providencias para sanar os problemas constatados, sem que isso venha 

a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela SEMOVI das penalidades previstas 

contratualmente; 

d) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser ajuizada a competente ação de perdas 

e danos, sem prejuízo das penalidades previstas; 

e) Definitivamente, pelo fiscal da SEMOVI, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, até 90 

(noventa) dias consecutivos, observando o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 

e.1) O termo de encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a 

solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela CONTRATADA, 

certidão negativa de débito – CND, emitida pelo INSS, em original e certidão negativa de débito ou comprovante de 

recolhimento do ISS, especificas dos serviços, bem como o certificado de regularidade de situação perante o FGTS; 

5.2.2 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do Agente fiscalizador, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis, deverá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção; 

b) Na hipótese de substituição/correção, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação do 

Fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a 

SEMOVI; 
c) Se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação; 
d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do  

Fiscal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados. 

 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO, REAJUSTAMENTO E REVISÃO DOS PREÇOS 

6.1 - Dá-se a este CONTRATO, o valor de R$ 4.864.881,27 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro 

mil, oitocentos e oitenta e um reias e vinte sete centavos) referente ao valor total da planilha na 
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CLÁUSULA IV e para a totalidade do período mencionado na CLÁUSULA XXIV. 

6.1.1 - No preço computado neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel 

cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto, transportes de qualquer 

natureza, todos os materiais, equipamentos e maquinários empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, 

equipamentos de proteção individual, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 

6.2 - A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.3 – O preço contratado da obra permanecerá irreajustável durante 12 (doze) meses, a partir do termo inicial de 

vigência do contrato, após transcorrido esse prazo poderá ser revisto com base na legislação atinente ao caso, (Lei N° 

8.880/94, de 21 de março de 1994). 

6.4 – Os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir do mês-base 

(referente a data do orçamento referencial da licitação), mês a que deverão estar referidos os preços unitários 

apresentados na Proposta da CONTRATADA, esse reajuste terá como base a variação verificada no Índice Nacional de 

Custos de Obras Rodoviárias, calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV – Custos Setoriais), publicados na Revista 

Conjuntura Econômica, por tipo de obra. 

6.5 – Índices para cálculo do reajustamento do preço unitário para Pavimentação - Coluna 37 (Série 157972); 

Terraplenagem - Coluna 38 (Série 157956); Drenagem - Coluna 39ª (Série 1002385); Ligantes Betuminosos – Coluna 

39E (Série 1002389); Demais serviços - Coluna 6 (Série 160868) Índice Nacional da Construção Civil – INCC. 

6.6 – Na hipótese de reajustamento, o cálculo será obtido através da aplicação da seguinte fórmula: 
 

R = (i1-i0)  x V 

i0 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada. 

i1 = Índice de preço referente ao mês do reajustamento. 

i0 = Índice de preço verificado do mês-base do orçamento da referencial da licitação. 

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1- As despesas decorrentes das contratações dos serviços, objeto desta licitação correrá à conta dos seguintes recursos:  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. 

PROJETO ATIVIDADE: 

04 122 0002 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 

04 122 0004 2.016 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04 121 0034 2.147 Manutenção da Secretaria de Planejamento 

04 122 0058 2.148 Manutenção da Atividades da Secretaria Mun de Turismo 

04 122 0037 2.157 Manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

4.4.90.51.00 Obras e instalações 

FONTE DE RECURSO: 

15000000 Recursos não vinculados de impostos 

17090000 Transferência da União de recursos hídricos 

 

7.2- Poderá haver por apostilamento a substituição e/ou complementação da dotação orçamentária decorrentes 

de remanejamentos de fontes, obtenção de recursos suplementares, convênios e/ou financiamentos. 
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CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS 

8.1 - O pagamento dos serviços contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, alínea ”a” da Lei nº 

8.666/93, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados, obedecendo aos percentuais definidos no 

cronograma físico- financeiro, após ser atestada pela fiscalização da SEMOVI a efetiva execução das etapas previstas 

nesse cronograma, nas especificações técnicas e no Edital Convocatório. 

8.2 - A remuneração será efetuada por meio de medições mensais, vinculadas à execução das etapas previstas 

no cronograma-físico e financeiro, devidamente aprovado pela Fiscalização do Contrato. 

8.3 - A primeira e a última medição poderão ser realizadas proporcionalmente, observados os dias de trabalho 

fracionados nos respectivos meses. 

8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto não for comprovado o recolhimento das 

contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, e da 

verificação do integral cumprimento do item 10.2 do Anexo VIIIB da IN nº 05/2017 da SLTI/MPOG, bem como, 

apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n° 8.666/93, 

e suas modificações, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

8.5 - Para fins de pagamento deverão ainda ser apresentados os seguintes documentos: 

8.5.1 - Registro da obra no CREA; 

8.5.2 - Matrícula da obra no INSS (CNO). 

8.6 - Relação dos Empregados – RE, com a devida comprovação de recolhimento do FGTS e do INSS respectivos. 

8.7 - De igual modo, nenhum pagamento será efetuado antes de comprovada, mediante consulta ― online no 

SICAF, a situação de regularidade fiscal e trabalhista da contratada. 

8.8 - Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pelo Fiscal do Contrato, designado pela SEMOVI. 

8.9 - Aludido pagamento será creditado em nome da adjudicatária, através de ordem bancária indicada em Nota 

Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco e agência, localidade, número de conta corrente e CNPJ da 

empresa. 

8.10 - Na hipótese de ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido na nota fiscal/fatura deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante  aplicação das seguintes formulas: 

 
I = (TX/100) / 365 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA IX – DAS GARANTIAS 

9.1 - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com 

validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

9.2 - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da 

assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução 

em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

9.3 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete 

centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

9.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 
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descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 

8.666 de 1993. 

9.5 - A validade da garantia, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme 

item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

9.6 - A garantia assegurará, o pagamento de: 

9.6.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 
9.6.2 - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
9.6.3 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

9.6.4 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

9.7 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, 

observada a legislação que rege a matéria. 

9.8 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária. 

9.9 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

9.10 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios 

do artigo 827 do Código Civil. 

9.11 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova 

situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

9.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-

se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
9.13 - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
9.15 - Será considerada extinta a garantia: 

9.15.1 - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em 

dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

9.15.2 - no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a 

ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 

"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

9.15 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar 

prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

9.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no 

Contrato. 

 

CLÁUSULA X – DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

10.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente que obste o 

cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e 

penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por 

escrito à PREFEITURA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que 

temporariamente, a execução do objeto deste Termo. 
 

CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1 - A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras e serviços a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços 

do item objeto, emitida pela SEMOVI, sob pena de incidir na multa prevista. 

11.2 - A CONTRATADA deverá manter o Livro de Ocorrências atualizado, com folhas numeradas, onde deverão ser 

anotados os serviços em execução no dia, condições climáticas e outras anotações julgadas oportunas pela 

CONTRATADA. 
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11.3 - A CONTRATADA deverá manter o Registro de Autorização (Ordem de Início dos Serviços). 
11.4 - A Fiscalização terá acesso direto ao Livro de Ocorrências, bem como, poderá utilizá-lo quando julgar necessário. 

11.5 - Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus aspectos administrativos 

e técnicos, conforme programação física especificada da obra, integrante da proposta. 

11.6 - Toda comunicação e toda solicitação deverão ser registradas no Diário de Obras, e quando necessário através de 

Ofício ou Memorando. 
11.7 - A CONTRATADA deverá apresentar à SEMOVI, ao final de cada mês, relatório sucinto com fotos sobre a execução 

da obra. 
11.8 - CONTRATADA será obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalização, sempre que se fizer 

necessário, após o recebimento da Notificação da Contratante, e devidamente registrada no Livro de Ocorrências. 

11.9 - A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à Fiscalização, 

por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato 

que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 

11.10 - A execução dos serviços deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção dos 

trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as leis em vigor, principalmente as 

prescrições contidas na NR-18. 

11.11 - Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, 

presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestre. 

11.12 - A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que exerçam 

atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o 

pessoal, material, instalações e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos 

serviços. 

11.13 - A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, Engenheiro Civil, 

registrado no CREA na condição de responsável técnico e detentor do acervo técnico apresentado na licitação, o qual 

responderá como seu responsável na forma da legislação vigente, além dos demais empregados necessários à 

administração, como encarregado, almoxarife, apontador, vigia etc. 

11.13.1 - A CONTRATADA a está obrigada a obter todas as licenças, registro dos serviços no CREA, aprovações 

e, se for o caso, franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos previstos por lei e observando 

as leis, regulamentos e posturas relativos à execução dos serviços e à segurança pública, bem como atender ao pagamento 

de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz e força, que digam 

diretamente respeito aos serviços contratados. É obrigada, além disso, a cumprir quaisquer formalidades e pagamentos, 

à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, 

sejam atribuídas à SEMOVI. 

Observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigências do CREA, 

especialmente no que se refere à colocação de placas contendo o nome do responsável técnico pela execução dos 

serviços, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as exigências do registro da região do citado conselho. 

11.13.2 - A SEMOVI fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer profissional em atividade no 

local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar 

as ordens da Fiscalização. Caberá à CONTRATADA manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 

Administração. 

11.13.3 - Toda a mão de obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que será obrigatória a 

utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes, apropriados a cada caso, visando a melhor 

segurança de todos. A CONTRATADA será responsável pelas medidas de proteção aos empregados e a terceiros, durante 

a construção, as quais obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do Trabalho” nas atividades de construção civil. 

11.13.4 - A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a alojamentos 

provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 3.215/78, do Ministério do 

Trabalho e suas modificações. 

11.15 - A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o objetivo da mesma. O 

transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus. 
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11.15 - Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a manutenção e 

segurança de todas as obras e serviços localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por 

terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos 

comprovadamente causados pelos ocupantes. 

11.16 - As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão demolidos e refeitos sobre 

exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a SEMOVI e sem implicar alteração do prazo 

contratual. 

11.17 - Providenciar junto ao CREA as Anotações/Registro de Responsabilidade Técnica referentes à execução do objeto 

do contrato. 
11.18 - Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; 
11.19 - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados pelos serviços objeto desta especificação técnica. 

 
CLÁUSULA XII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

12.1 - A SEMOVI designará para acompanhamento dos serviços, corpo técnico, constituído por engenheiros e seus 

prepostos, que corresponderá a Fiscalização da Contratante junto à Contratada. 

12.2 - A Fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas dos serviços, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da mesma, a qual será única e exclusivamente de 

competência da contratada. 

12.3 - Notificar à CONTRATADA por escrito a ocorrência de eventuais inconformidades no curso da obra; 
12.4 - Proceder às advertências pelo descumprimento dos termos do instrumento; 
12.5 - Verificar a regularidade do processo da CONTRATADA e seus serviços antes de efetuar o pagamento devido; 
12.6 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

12.7 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA referente a cada medição, observando o prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal; 

12.8 - A SEMOVI não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da obra e nem atuará como 

mediador em conflitos que deles resultem; 
12.9 - A SEMOVI deverá apresentar à CONTRATADA as programações de trabalho com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas. 
 

CLÁUSULA XIII – DA FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da 

SEMOVI, para este fim especialmente designado. 

13.2 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar operfeito cumprimento do ajuste, 

devendo ser exercidos por um ou mais representantes da SEMOVI, especialmente designados, na forma dos arts. 137 e 

73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 13º do Decreto nº 2.271, de 1997, inclusive as pertinentes aos encargos 

complementares, conforme determinação doDecreto Estadual nº 30.1310/2009. 

13.3 - A Contratante designará para acompanhamento dos serviços, corpo técnico, constituído por engenheiros e seus 

prepostos, que corresponderá a Fiscalização da Contratante junto à Contratada. 

13.4 - O representante da SEMOVI deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução 

dos serviços e do contrato. 

13.5 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto 

Básico. 

13.13 - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle. 

13.7 - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da 

qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 

contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se oslimites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1º do artigo 135 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8 - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
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documento da CONTRATADA (nota fiscal, fatura ou equivalente) que contenha sua relação detalhada, de acordo com 

o estabelecido no Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso. 

 

13.9 - O representante da SEMOVI deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o dispostonos §§ 1º e 2º do art. 137 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

13.10 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório ena legislação vigente, podendo 

culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 daLei nº 8.666, de 1993. 

13.11 - A Fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas dos serviços, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da mesma, a qual será única e exclusivamente de 

competência da contratada. 
13.12 - A Contratada deverá manter no local dos serviços: 

13.12.1 - Livro de Ocorrências (Relatório Diário de Obra - RDO); 

13.12.2 - Cópia do contrato e de seus anexos; 

13.12.3 - As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou fornecimentos; 

13.12.4 - O registro das alterações regularmente autorizadas; 

13.12.5 - As notas de serviços, os quadros-resumo, os gráficos de ensaios e controle e os demais documentos 

técnicos relativos aos serviços; 
13.12.13 - Cronograma de execução, com representatividade atualização permanente; 
13.12.7 - Cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas. 

13.13 - A Contratada deverá manter o Livro de Ocorrências atualizado, onde deverão ser anotados os serviços em 

execução no dia, condições climáticas e outras anotações julgadas oportunas pela Contratada. 

13.15 - A Contratada será obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalização, sempre que se fizer 

necessário, após o recebimento da Notificação da Contratante, e devidamente registrada no Livro de Ocorrências. 

13.15 - Será de competência da Fiscalização a solução ou encaminhamento por meio de relatórios de todo e qualquer 

caso singular duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, nas normas de execução ou no projeto, que de qualquer 

forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com os serviços em questão e seus complementos. 

13.113 - A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, que sejam adotadas pela Contratada providências adicionais 

necessárias à segurança e qualidade dos serviços, bem como ao bom andamento da execução dos serviços. 

13.17 - A Fiscalização terá plena autoridade para ordenar a suspensão, por meios amigáveis ou não, dos serviços em 

execução, parcialmente ou no todo, sempre que o julgar conveniente, por motivos técnicos, de segurança ou outro 

considerado importante sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a 

qualquer indenização, no caso da ordem não ser atendida dentro do prazo estabelecido na notificação correspondente. 

Em qualquer dos casos, os serviços só poderão ser reiniciados através de ordem específica da Fiscalização. 

13.18 - A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

Contratada por possíveis falhas executivas e suas implicações, próximas ou remotas, perante o contrato, o Código Civil e 

outros instrumentos legais existentes. 

13.19 - A Contratada ficará obrigada a colocar à disposição da Fiscalização, permanentemente, os meios necessários e 

aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, 

equipamentos e serviços, facultando a esta o acesso a todas as partes do local da execução dos serviços a Contratada. Do 

mesmo modo, facilitará a vistoria em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontram materiais ou 

equipamentos em preparo, fabricação ou montagem, destinados à realização dos serviços. 

13.20 - Todas as Ordens de Serviço ou comunicações da Fiscalização para a Contratada, ou vice-versa, deverão ser 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Os documentos devendo apresentar-se convenientemente 

numerados e em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo destinatário, ou 

registradas no livro de ocorrências. 

13.21 - A Contratada não poderá executar serviços que não sejam autorizados pela Fiscalização, salvo os eventuais ou de 

emergência, os quais estarão sujeitos a análises e ao julgamento posterior pela Fiscalização quanto a sua real necessidade, 
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não sendo pagos se considerados inoportunos ou inadequados. 

 

CLÁUSULA XIV – DA DIREÇÃO  
15.1 - A contratada indica como responsáveleis técnicos pela execução da obra/serviços os Engenheiros 
DANIELVICTOR MOTA PEREIRA E SILVA, CREA N° 5043 D/PA e MICHEL PINHEIRO DE SOUZA, CREA Nº 
1510911090PA, os quais ficam autorizados a representá-la perante o CONTRATANTE e na fiscalização deste em tudo 
o que disser respeito àquela. 

Parágrafo único – A CONTRATADA somente poderá substituir o técnico responsável pela obra/serviços, após 

expressa anuência da Secretaria de Municipal de Obras de Altamira/SEMOVI, ATRAVÉS DO Sr Prefeito Municipal, 

devendo essa substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

15.2 - A contratante indica como Fiscal de contrato o Engenheiro Civil Sr. ANDRÉ FELIPE DO NASCIMENTO 

BARCELOS - Mat.153844-6, Coordenador de Obras o qual fica autorizado a fiscalizar a obra/serviço objeto deste 

contrato. 

 
CLÁUSULA XV – DO DIÁRIO DE OBRAS, E DO CANTEIRO DE OBRAS  
15.1 - DO DIÁRIO DE OBRAS 

15.1.1 - Caberá à CONTRATADA a elaboração e manutenção de "Diário de Obras", devidamente numerado e 

rubricado pela fiscalização do CONTRATANTE e pela CONTRATADA; 

15.1.2 - O “Diário de Obras” permanecerá disponível para escrituração no local da obra e atenderá às seguintes 

características: 

15.1.2.1 Será um documento único, enviado diariamente pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, via 

correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente, em modelo próprio disponibilizado pelo CONTRATANTE. 

Após a devolução do mesmo pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, a mesma deverá arquivar o documento 

impresso na obra; 
a) - Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da fiscalização do 

CONTRATANTE 

e pelo responsável técnico da CONTRATADA; 

b) - Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que 

tenham influenciado de qualquer modo no seu andamento ou execução; 
15.1.3 - O “Diário de obras” conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente: 
a) - Nome da CONTRATADA; 

b) - Nome do CONTRATANTE; 

c) - Data do dia; 
d) - Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente; 
e) - Condições climáticas; 
f) - Condições das máquinas e dos equipamentos; 

g) - Número e categoria de empregados; 

h) - Ocorrências; 

i) - Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE; 
15.1.4 - A CONTRATADA, obrigatoriamente, registrará no "Diário de Obras": 
a) - Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

b) - Consultas à FISCALIZAÇÃO; 

c) - Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado; 

d) - Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

e) - Respostas às interpelações da fiscalização realizada pelo CONTRATANTE; 
f) - Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 
g) - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; 
15.1.5 - Será objeto de registro obrigatório no "Diário de Obras" pelo FISCAL: 

a) - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de Obras"; 

b) - Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas; 

c) - Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para 
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autoridade superior, quando for o caso; 

d) - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

e) - Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 

f) - Outros fatos que, a juízo da fiscalização, devem ser objeto de registro; 
15.1.13 - O “Diário de Obras” será rubricado em todas as páginas pelo responsável pela fiscalização do  
 
CONTRATANTE 

e pela CONTRATADA, ficando em poder do CONTRATANTE após a conclusão das obras/serviços. 
 

15.2 - DO CANTEIRO DE OBRAS 

15.2.1 - O canteiro de obras, a ser instalado pela CONTRATADA em local indicado pelo CONTRATANTE, deverá 

respeitar todas as determinações constantes da NR18; 

15.2.2 - A CONTRATADA não permitirá, em hipótese alguma, a instalação de barracas ou quitandas na periferia do 

canteiro de obras, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências para impedir tais 

instalações; 
15.2.3 - Em caso de omissão do projeto/orçamento, o canteiro de obras será constituído, no mínimo, pelas seguintes 

estruturas: 
a) - Escritório para a Administração 

b) - Almoxarifado para guarda de equipamentos de pequeno porte, utensílios, peças, ferramentas e materiais necessários 

à execução da obra; 

c) - Vestiário/sanitário; 

15.2.4 - A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e 

de segurança do canteiro de obras; 
15.2.5 - A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras: 
a) - 01 (uma) cópia completa dos projetos com Memorial Descritivo; 

b) - 01 (uma) cópia do contrato; 

c) - Diário de Obras; 
d) - O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do 

serviço; 
15.2.13 - Todo material utilizado na instalação do canteiro continuará de propriedade da CONTRATADA após o 

término da obra, sendo de responsabilidade da mesma, a demolição e remoção de todos os materiais, deixando o local 

perfeitamente limpo e organizado; 

15.2.7 - Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relação à implantação, 

manutenção e administração do seu canteiro de obras; 
15.2.8 - A CONTRATADA   deverá   retirar   do   canteiro   de   obras   quaisquer   materiais   porventura   impugnados   

pelo 
CONTRATANTE; 

15.2.9 - A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade; 

15.2.10 - O CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos 

da 

CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras; 

15.1.11 - Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local, ao término da obra pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 

16.1.1 - Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

16.1.2 - Apresentar documentação falsa, junto a CONTRATANTE; 
16.1.3 - Comporta-se de forma inidônea, perante a administração pública; 
16.1.4 - Cometer fralde fiscal; 
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16.1.5 - Descumprir qualquer dos deveres do contrato. 

16.2 - A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

16.2.1 - Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de Ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da adjudicatória, estabelecendo prazo o cumprimento das obrigações assumidas; 
16.2.2 - Multa: 

a) Até 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas sobre o valor do  

 

inadimplemento, até 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

b) Até 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas sobre o valor 

do inadimplemento, após o 30º (trigésimo) dia, limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais 

penalidades; 

c) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da 

obrigação assumida, podendo se acumulada com a multa moratória, desde que o valor acumulado das penalidades não 

supere o valor total do contrato; 
d) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma proporcional ao inadimplemento; 
16.2.3 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia ou do pagamento 

eventualmente devido por esta Secretaria Municipal ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

16.2.4 - As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou parte, quando o atraso no cumprimento das 

obrigações for devidamente justificado pela empresa adjudicatória, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis 

e aceito pela assessoria técnica – SEMOVI; 

16.2.5 - Poderá ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para contratação, e ainda, ficará 

impedido de licitar e de contratar co o município pelo prazo de 5 cinco anos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação e ampla defesa, o licitante que não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

16.2.6 - A multa aplicada após regular processo administrativo deverá ser acolhida no prazo máximo de 10 dez dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Secretaria Municipal de Obras - SEMOVI; 

16.2.7 - Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar, impedimento de contratar e de declaração de 

idoneidade, nos termos do art.88 da lei 8.666/93, as empresas ou profissionais que em razão do contrato decorrente desta 

dispensa: 
a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento dos tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da dispensa; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados; 

16.2.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegura o 

contraditório e ampla defesa ao licitante/adjudicatário/contratante, observando-se o procedimento previsto na lei 

8.666/93 e subsidiariamente a lei 9.784/99; 

16.2.9 - A autoridade competente, na aplicação das sanções levara em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena bem como o dano causado a administração observando o princípio da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA XVII – DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS  

17.1 - Poderá a Prefeitura Municipal de Altamira, exigir provas de cargas, testes dos materiais e análise de sua qualidade, 

através de entidades oficiais ou laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta 

da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XVIII – DOS CRITERIOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS 

18.1 - Todo o material empregado na obra deverá estar em conformidade com a normativa técnica, sendo rejeitados 

aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 
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18.2 - Serão aceitos materiais que possam substituir os especificados, desde que consultada previamente a Fiscalização. 
18.3 - A Contratada se obriga a demonstrar a qualidade do material ou equipamento proposto apresentando laudos 

comprobatórios com base nas Normas da ABNT, e/ou testes de ensaios realizados por Institutos ou Laboratórios 

Tecnológicos credenciados. 

18.4 - Os materiais que não possam atender as condições acima poderão ser aceitos pela Fiscalização, desde que 

satisfaçam às normas relativas à sua finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatório, no mercado, após cinco 

anos de uso. 

18.5 - Na seleção dos materiais, satisfeitos os requisitos de preço e qualidade, os de fabricação nacional terão preferência  

 

sobre os de outras procedências. 

 

CLÁUSULA XIX – DA SUBCONTRATAÇÃO 

19.1 - Será permitida a subcontratação de empresas, desde que previamente comunicada pela SEMOVI, através do setor 

técnico responsável e poderá ser realizada em até 30% do total das atividades, a fim de permitir o bom andamento da 

execução dos serviços. Serão de total responsabilidade da CONTRATADA quaisquer obrigações em relação às empresas 

subcontratadas, e somente responderá perante SEMOVI a empresa Contratada. 

 

CLÁUSULA XX – DA RESCISÃO  

20.1 - A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com o que estabelece a Seção 

V, Cap. III, da Lei nº 8666/93. 

20.2 - A rescisão do contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8666/93. 

20.3 - No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a SEMOVI poderá reter, cautelarmente, 

os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causado, já calculados ou estimados. 

20.4 - No procedimento que visa a rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, 

depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 

produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a SEMOVI adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA XXI – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

21.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 

demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

CLÁUSULA XXII – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

22.1 - Vide projeto básico e seus anexos. 
 

CLÁUSULA XXIII – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO 

23.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes 

deste CONTRATO e da execução de seu objeto. 

 

CLÁUSULA XXIV – DO PRAZO DA EXECUÇÃO 

23.1 - O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois) meses consecutivos, contados a partir da publicação da assinatura 

do contrato, no Diário Oficial do Município de Altamira/PA. 

 

CLÁUSULA XXV - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 
25.1 - Da Vigência do Contrato: 
25.1.1 - O Contrato terá vigência até 31/12/2022, e sua vigencia inicia data da assinatura do contrato, e será publicado 

no Diário Oficial do Município de Altamira/PA e no diário Oficial da União e ou/Estado. 

25.2 - Da Prorrogação: 

25.1.1 - O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por iguais e/ou sucessivos períodos, limitando-se a 60 
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(sessenta) meses, se for o caso, conforme dispõe o caput do Art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que haja 

conveniência para a Administração e vontade entre as partes. 

 

CLÁUSULA XXVI – DO FORO 

26.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Altamira, Município do Estado Pará, para dirimir quaisquer dúvidas e 

controvérsias oriundas do presente Termo. 

26.2 - E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

 

Altamira/PA, 27 de Outubro de 2022 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

 CNPJ Nº 05.263.116/0001-3 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

TERRAPLENA LTDA 
CNPJ N°14.698.658/0001-23 

Empresa Contratada 

 

Testemunhas: 

 

 

1 - _______________________________  

 

 

2 - ________________________________ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

*Anexo do Contrato 

 

OBRA: 

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 

(BAIRROS: COLINAS, NOVA ALTAMIRA, ALBERTO SOARES, CENTRO, ASSURINI, BRASÍLIA E MUTIRÃO) 

LOCAL: ALTAMIRA - PA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PREÇO CUSTO  
 PREÇO C/ 

BDI  
 PREÇO TOTAL  

1 
ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRA 
         R$         205.789,58  

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Mês 2,00  R$       54.294,81   R$      70.583,25   R$         141.166,50  

1.2 EQUIPE DE LABORATÓRIO Mês 2,00  R$         9.902,09   R$      12.872,71   R$           25.745,42  

1.3 EQUIPE DE TOPOGRAFIA Mês 2,00  R$       14.952,94   R$      19.438,83   R$           38.877,66  

2 CANTEIRO DE OBRA          R$         204.657,10  

2.1 
INSTALAÇÃO DE 

CANTEIRO DE OBRAS 
UND 0,15  R$ 1.049.523,58   R$ 1.364.380,66   R$         204.657,10  

3 

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE 

PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS 

         R$           90.660,34  

3.1 

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO DE 

PESSOAL E 

EQUIPAMENTOS 

UND 0,12  R$    581.156,04   R$    755.502,85   R$           90.660,34  

4 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
         R$           47.804,08  

4.1 
PLACA DA OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA 
M2 54,00  R$            447,22   R$            581,39   R$           31.395,06  

4.2 
LICENÇAS E TAXAS DA 

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

5 DRENAGEM PROFUNDA           

5.1 ABERTURA DE VALAS           

5.1.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA 
M3         

5.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 

VALA 
M3         

5.1.3 
ESGOTAMENTO DE ÁGUA 

COM BOMBA SUBMERSA 
H         
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5.1.4 ESCORAMENTO DE VALA M2         

5.1.5 

PREPARO DE FUNDO DE 

VALA COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL. 

M3         

5.1.6 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM         

5.1.7 

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA FORA) 

M3         

5.2 
FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE REDE 
          

5.2.1 

TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M         

5.2.2 

TUBO      DE      CONCRETO 

PARA REDES COLETORAS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO   DE   600   MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M         

5.2.3 

TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M         

5.2.4 

TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M         

5.2.5 

TUBO DE CONCRETO PARA 

REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

M         

5.2.6 

ATERRO MECANIZADO DE 

VALA, INCLUINDO 

MATERIAL 

M3         

5.3 
DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM 
          

5.3.1 

POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

Und         
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DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 

1X1  M,  PROFUNDIDADE = 

1,40 M 

5.3.2 

POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA 

DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 

2X2  M,  PROFUNDIDADE = 

1,40 M 

Und         

5.3.3 

CAIXA PARA BOCA DE 

LOBO SIMPLES 

RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X1X1,2 M 

UN         

5.3.4 

CAIXA PARA BOCA DE 

LOBO DUPLA 

RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, 

DIMENSÕES      INTERNAS: 

0,6X2,2X1,2 M. 

UN         

5.3.5 

BOCA PARA BUEIRO 

SIMPLES TUBULAR D = 100 

CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, 

INCLUINDO FÔRMAS E 

MATERIAIS. 

UN         

5.3.6 

BOCA PARA BUEIRO 

SIMPLES TUBULAR D = 120 

CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, 

INCLUINDO FÔRMAS E 

MATERIAIS. 

UN         

5.3.7 

DISSIPADOR DE ENERGIA - 

DEB 05 - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS 

UN         

5.3.8 

DISSIPADOR DE ENERGIA - 

DEB 06 - AREIA, BRITA E 

PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS 

UN         

5.3.9 

DRENO LONGITUDINAL 

PROFUNDO PARA CORTE 

EM SOLO - DPS 08 - TUBO 

DE CONCRETO 

PERFURADO E BRITA 

COMERCIAL 

M         
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5.3.10 

BOCA DE SAÍDA PARA 

DRENO LONGITUDINAL 

PROFUNDO - BSD 01 - TUBO 

DE CONCRETO 

PERFURADO - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS 

UN         

6 TERRAPLENAGEM          R$         365.792,40  

6.1 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 

INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA. 

M3 2.880,00  R$              15,05   R$              19,56   R$           56.332,80  

6.2 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM 54.000,00  R$                 2,44   R$                3,17   R$         171.180,00  

6.3 

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA FORA) 

M3 2.880,00  R$                 1,43   R$                1,86   R$             5.356,80  

6.4 

REGULARIZAÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

AF_11/2019 

M3 1.440,00  R$                 2,31   R$                3,00   R$             4.320,00  

6.5 

EXECUÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE 

ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO    -    EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. 

M3 1.440,00  R$                 7,93   R$              10,31   R$           14.846,40  

6.6 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 

INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA (MATERIAL DE 

JAZIDA) 

M3 1.440,00  R$              15,05   R$              19,56   R$           28.166,40  

6.7 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

20 KM (MATERIAL DE 

JAZIDA) 

M3XKM 27.000,00  R$                 2,44   R$                3,17   R$           85.590,00  

7 PAVIMENTAÇÃO          R$     3.649.581,77  

7.1 

FRESAGEM DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 

CM) 

M2 1.632,00  R$              10,39   R$              13,51   R$           22.048,32  

7.2 

RECICLAGEM SIMPLES 

COM INCORPORAÇÃO DO 

REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO À BASE 

M3    R$              37,23   R$              48,40   R$                          -    
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7.3 

EXECUÇÃO E 

COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES 

M3 1.991,00  R$            242,43   R$            315,17   R$         627.503,47  

7.4 
IMPRIMAÇÃO COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA 
M² 8.200,00  R$                 6,20   R$                8,07   R$           66.174,00  

7.5 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 13.600,00  R$                 2,59   R$                3,37   R$           45.832,00  

7.6 
APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO - FAIXA B 
TON    R$            722,73   R$            939,55   R$                          -    

7.7 
APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO - FAIXA C 
TON 768,00  R$            776,22   R$        1.009,09   R$         774.981,12  

7.8 
EXECUÇÃO DE TAPA 

BURACO 
TON 1.582,80  R$            836,85   R$        1.087,90   R$      1.721.928,12  

7.9 

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EXITSENTE 

SEM REAPROVEITAMENTO 

ATÉ 5CM 

M3 984,00  R$            244,69   R$            318,10   R$         313.010,40  

7.10 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM 23.850,00  R$                 2,44   R$                3,17   R$           75.604,50  

7.11 

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA FORA) 

M3 1.344,00  R$                 1,43   R$                1,86   R$             2.499,84  

8 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
         R$                         -    

8.1 

DEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO SIMPLES COM 

MARTELETE 

M³    R$            415,23   R$            539,79   R$                          -    

8.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ 

M³    R$                 8,67   R$              11,27   R$                          -    

8.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

15 KM (BOTA FORA) 

M3XKM    R$                 2,44   R$                3,17   R$                          -    

8.4 

ESPALHAMENTO DE 

MATERIAL COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. (BOTA FORA) 

M3    R$                 1,43   R$                1,86   R$                          -    

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    R$              56,41   R$              73,33   R$                          -    
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8.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO 

M3    R$            840,12   R$        1.092,16   R$                          -    

8.7 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE PISO 

TÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA 

M2    R$              85,03   R$            110,53   R$                          -    

8.8 
EXECUÇÃO DE SARJETÃO 

EM CONCRETO ARMADO 
M2    R$            170,26   R$            221,34   R$                          -    

8.9 REATERRO MANUAL M3    R$            118,43   R$            153,96   R$                          -    

9 SINALIZAÇÃO          R$         300.596,00  

9.1 

PINTURA DE SETAS E 

ZEBRADOS COM TINTA 

ACRÍLICA - ESPESSURA DE 

0,6 MM 

M² 3.690,00  R$              59,60   R$              77,48   R$         285.901,20  

9.2 

PLACA DE ADVERTÊNCIA 

EM AÇO, LADO DE 0,60 M - 

PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I 

+ SI - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

UN 40,00  R$            282,59   R$            367,37   R$           14.694,80  

VALOR TOTAL COM BDI  R$     4.864.881,27  

 

Altamira/PA, 27 de Outubro de 2022 
 

 

___________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

 CNPJ Nº 05.263.116/0001-3 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

TERRAPLENA LTDA 
CNPJ N°14.698.658/0001-23 

Empresa Contratada 
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