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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – PMSIP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 566/2018 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, através da Comissão Permanente de  

Licitação - CPL, designada pela Portaria n.° 015/2018 SEMAD/PMSIP, de 19 de fevereiro 

de 2018, torna público para conhecimento de quem possa interessar que fará realizar licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO  GLOBAL, em Regime 

de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL nas condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos, e em conformidade com a legislação vigente. 

 

O procedimento licitatório obedecerá a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, Lei Complementar n° 147 de 7 de agosto de 2014 e a Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

A Sessão Pública ocorrerá às 09h00min horas (horário local) do dia 25 de julho de 2018, na 

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parásito à Av. Barão do Rio 

Branco, nº 1060, Centro, Santa Izabel do Pará. 

 

1- DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO UXITEUA, no 

Trecho da Rua Valfredo Bonetes até a Rua Raimundo Gama – Vila de 

Americano, numa extensão total de 16,00Km, tendo como base o Convênio nº 

037/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará e a Secretaria de 

Estado de Transportes do Estado do Pará-SETRAN. 
 

1.2- Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

-Anexo I - Composição de BDI 

- Anexo II - Carta de apresentação 

- Anexo III - Modelo de proposta 

-Anexo IV- Projeto básico (especificação técnica; planilhas orçamentária referencial;  

cronograma físico financeiro;  encargos sociais; projetos (em mídia) 

- Anexo V - Modelo de Procuração para o credenciamento 
- Anexo VI - Modelo de declaração de Enquadramento 

- Anexo VII - Modelo de Declarações Múltiplas 

- Anexo VIII - Atestado de visita técnica 

- Anexo IX - Minuta de Contrato 

 

1.3- O valor máximo a ser pago pela execução da obra, objeto dessa licitação, no qual já estão 

inclusas todas as despesas que serão suportadas pelo licitante vencedor, inclusive a taxa 

referente aos benefícios e despesas indiretas (BDI), é de R$ 1.432.795,89 (um milhão, 

quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove 
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centavos), sendo R$ 1.289.516,30 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e 

dezesseis reais e trinta centavos) repasse da Secretaria de Estado de Tranporte, e R$ 

143.279,59 (cento e quarenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e 

nove centavos), contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, conforme 

planilha orçamentária, parte integrante do respectivo Projeto Básico. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1- Poderão participar desta licitação qualquer interessado observada as necessárias 

qualificações, a pertinência da atividade empresarial com o objeto desta licitação, o 

atendimento ás condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

2.2- Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução de serviço 

destes decorrente às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos incisos I, II e III, 

do art. 9º, da Lei 8.666/93, notadamente: 

 

a) servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de 

Santa Izabel do Pará; 

 

b) os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará a estes equiparados o pregoeiro e equipe de apoio; 

 

c) empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores latu sensu ou 

dirigentes da Prefeitura Municipal de de Santa Izabel do Pará. 

 

d) empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido 

aplicadas, por força das Leis nº. 10.520/ 2002 e da Lei nº 8.666/93. 

 

e) consórcios de empresas. 

 

f) empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer 

Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 

Municipal; 

 

g) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, 

isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 

2.3- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 
 

2.4- A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, sujeitá-

lo-á às penalidades cíveis e criminais cabíveis. 
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2.5-. Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido 

a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por 

sua representada, devendo no ato da entrega dos envelopes identificar-se, por meio de 

procuração, com firma reconhecida em cartório, para este fim e documento de identidade 

original e cópia, caso o representante seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar 

documento que comprove este  fato. 

 

2.6 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução desta 

obra ou serviço e do fornecimento de bens a ela necessária: o autor do projeto, básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 

ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; servidor ou dirigente da PMSIP; os 

interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no país; as empresas declaradas 

inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

2.7 – Para fins do item 2.2 considera-se participação indireta, para fins do disposto neste 

dispositivo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 

responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e 

serviços a estes necessários. 

 

3- GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Apresentar Garantia de Participação para o item correspondente a 1% (um) por cento do 

valor estimado para a contratação, sendo: 

 

R$ 14.327,95 (Quatorze mil, trezentos e vinte e sete mil reais e noventa e cinco centavos). 

 

3.2- A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

 

3.2.1- Caução em dinheiro 

 

3.2.2- Títulos da divida pública, devendo estes 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; 

 

3.2.3- seguro-garantia; 

 

3.2.4 – fiança bancaria. 

 

3.3- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Caução em dinheiro, deverá ser 
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recolhida na conta corrente do Banco do Brasil, Agência: 2580-1, C/C: 30798-X, 

Favorecido: PMSIP, em até 24 horas antes da data marcada para abertura da licitação, 

apresentando o comprovante de transferência ou depósito junto com a documentação de 

credenciamento. 

 

3.4- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Títulos da dívida pública, 

deverá ser apresentado o comprovante de transferência de posse do título da dívida público 

junto com a documentação de credenciamento. 

 

3.5- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Seguro garantia, deverá 

apresentar a original ou segunda via ou a cópia devidamente certificada da apólice do seguro, 

junto com o comprovante de pagamento do mesmo e com a documentação de 

credenciamento. 

 

3.6- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Carta fiança bancária, deverá 

ser apresentado a carta de fiança junto com a documentação de credenciamento. 

 

3.7- Identificar na garantia de participação o item do certame, para comprovação do valor 

exigido de participação. 

 

3.8 - A vigência da garantia de participação deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data 

da licitação. 

 

3.9- A devolução da garantia de participação para os licitantes será realizada logo após a data 

de assinatura do contrato, quando em dinheiro com atualização monetária. 

 

4- DA VISITA TÉCNICA 

 

4.1- Para conhecimento das condições e de todos os elementos técnicos necessários ao 

cumprimento do objeto desta licitação; bem como todas as condições e peculiaridade que 

possam, de qualquer forma, influir sobre o valor dos custos do objeto ora licitado, será 

obrigatória a vistoria prévia do local da obra como condição para participar da Tomada 

de Preços. Não será admitida em hipótese alguma, declaração de conhecimento das 

condições do local, em substituição ao Atestado de Visita Técnica. 
 

4.2- Os Atestados de visita, será parte integrante da documentação obrigatória a ser 

apresentada na fase de habilitação, deverá ser assinado pelo Engenheiro/Arquiteto responsável 

da Empresa e pelo engenheiro civil da Prefeitura responsável pelo acompanhamento até o 

local da obra. 

 

4.3 - A visita técnica coletiva será realizada em um único dia pela distância entre a sede 

do Município e o local de execução da obra, a qual acontecerá no dia 17 de julho de 2018, 

com saída ás 09:00 min. da Secretaria Municipal de Obras Públicas, sito a Av. Barão do 

Rio Branco, nº 1060, centro, Santa Izabel do Pará. Todas as empresas interessadas deverão 

comparecer impreterivelmente no dia e hora marcada acima. 

4.4 – Os licitantes receberão os Atestados de Visita Técnica individuais; 
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4.5 - A visita será acompanhada pelo (a) engenheiro (a) da Prefeitura e/ ou responsável 

pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, ou mesmo o responsável pelo projeto para a 

execução da obra, o qual certificará à declaração comprobatória da visita técnica efetuada. 

 

4.6- Todas as despesas de translado até o local da visita, serão de responsabilidade de cada um 

dos licitantes interessado em participar do certame. 

 

4.7- O modelo de Atestado de Visita Técnica do Anexo VIII deste Edital deverá ser 

preenchido pelo Licitante e assinado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará e deverá constar em original no envelope de Habilitação. Os licitantes que 

não comparecerem a visita técnica conforme os itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste edital ficarão 

impossibilitados de participar deste certame. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

5.1 – Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

COMERCIAL”, deverão ser entregues, separadamente, em envelopes lacrados, 

identificados com o nome do órgão, nome da licitante e número do Edital, e título 

identificando o seu conteúdo (Documentos de Habilitação ou Proposta Comercial), na forma 

indicada abaixo: 

 

a) ENVELOPE N°1- DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ TOMADA DE 

PREÇOS N° 006/2018 - RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE 

 

b) ENVELOPE N°2- PROPOSTA 

COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ TOMADA DE 

PREÇOS N° 006/2018 - RAZÃO SOCIAL DO 

PROPONENTE 

 

5.2- Os documentos exigidos neste instrumento convocatório (Credenciamento e Habilitação) 

poderão ser apresentados em cópia simples (nesse caso os originais deverão ser apresentados 

para autenticação da Presidente da Comissão ou membros da Comissão Permanente de 

Licitação) preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão pública ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção os 

extraídos pela Internet, que poderão ser apresentados sem qualquer autenticação. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 

 

6.1- Ao iniciar-se a sessão, os representantes das interessadas em participar do certame ora em  

pauta deverão se apresentar para credenciamento junto a Comissão Permanente de Licitações, 

devidamente munidos dos seguintes documentos: 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 6 de 56 

 

a) Certificado de Registro Cadastral, no caso de Micro empreendedor individual; 

 

b) Requerimento de empresário, no caso de empresário; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as 

eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 

6.2- Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e original da 

carteira de identidade ou outro documento com foto. 

 

6.3- Em caso de preposto ou procurador, apresentar documento acima elencado, procuração 

mediante instrumento público ou particular com firma reconhecida, ou outro documento que 

comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, e original da carteira de 

identidade ou outro documento com foto. 

 

6.4 – Todos documentos apresentados deverão estar em conforme o item 5.2 deste edital. 

 

6.5- Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar nº 147/2014 as microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP 

deverão apresentar a Declaração de que se enquadra na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, de acordo com o Anexo VI deste Edital. 

 

6.5.1- A declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob 

pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

6.6 - No momento do credenciamento os documentos acima deverão ser entregues à(ao) 

a Presidente da Comissão ou aos membros da Comissão FORA DOS ENVELOPES: 

 

6.7 - Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os 

efeitos por sua representada. 
 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°1) 

 

7.1- O Envelope nº 2 deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

 

7.1.1 – Declarações Múltiplas, conforme o anexo VII deste edital; 
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7.2- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as 

eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 

7.3- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

 

7.3.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

7.3.2- Inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

relativa à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e 

compatível com o objeto desta licitação;  

 

7.3.3 - Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União 

e com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

 

7.3.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

 

7.3.5- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

7.3.6- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF; 

 

7.3.7- Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT. Acompanhado da CENIT, certidão 

negativa de infração trabalhista. 

 

7.3.8- As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será 

assegurado, as mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao 

momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração Publica, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; 

 

7.3.10- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
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implicara decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 

81 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

 

 

 

7.4- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

 

7.4.1- Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida pelo 

Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante; 

 

7.4.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já 

exigíveis, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 

devidamente registrado no órgão competente. 

 

7.4.3-. Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada Declaração de Habilitação 

Profissional - DHP do contador, responsável pelas informações do balanço. 

 

7.4.4- Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela 

assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa 

física e Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último 

exercício financeiro assinado pelo contador. 

 

7.4.5- A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para 

a habilitação: 

 

ILC=Índice de liquidez corrente, com valor igualou superiora1,00;  

ILG=Índice de liquidez geral, com valor igual ousuperiora1,00; 

GE =Grau de endividamento, com valor igual oumenora1,00; 

 

ONDE: 

 

ILC=ATIVO CIRCULANTEPASSIVOCIRCULANTE 

 

ILG=ATIVOCIRCULANTE+REALIZÁVELALONGO 

PRAZOPASSIVOCIRCULANTE+EXIGÍVELALONGO PRAZO 

 

GE=PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVOEXIGÍVELALONGO PRAZO ATIVOTOTAL 

 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de 

cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para  posterior verificação pela Comissão. 
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7.5- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.5.1- Capacidade Técnico-Operacional (qualificação da empresa licitante): 

 

7.5.1.1- Certidão de Registro da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU de sua 

região, dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o Certificado de 

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

CREA/Estado do Pará. 

 

7.5.1.2- Atestado de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove a experiência anterior da empresa licitante em execução de obras com 

características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação: Terraplenagem e  

drenagem pluvial. 
 

7.5.1.3- Admite-se a comprovação da capacidade técnica-operacional mediante apresentação 

de mais de um atestado para os serviços identificados acima. 

 

7.5.1.4- Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para 

abertura deste procedimento licitatório, profissionais com formação em engenharia civil ou 

arquitetura. 

 

7.5.1.5- Para fins deste edital, a comprovação de que os responsável técnicos (engenheiro civil 

ou arquiteto) indicado pela empresa licitante pertence ao seu quadro permanente se dará da 

seguinte forma: 

 

a) se o profissional for proprietário ou sócio da empresa: mediante a apresentação do 

contrato social. 

 

b) se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia 

autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a identificação e 

contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. 

 

c) se o profissional for prestador de serviço: mediante a apresentação do contrato de 

prestação de serviço firmado entre o profissional e a empresa licitante, o qual deve exibir 

firma reconhecida em cartório para ser considerado válido. 

 

7.5.1.6- - Declaração do interessado que no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a 

assinatura do contrato fará Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, assinada pelo 

profissional habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto), junto ao CREA ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT assinada pelo profissional habilitado (Arquiteto) junto ao 

CAU na jurisdição sobre o domicílio da sede da contratante, a qual deverá ser encaminhada 

em duas vias para a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. 
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7.5.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos): 
 

7.5.2.1 - Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

– CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU de sua região dentro do prazo de 

validade, bem como, Certidão de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados de execução, 

de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto ora licitado; 

 

7.5.2.2- Atestado de Visita Técnica local de execução da obra, conforme modelo do anexo 

VIII. 

 

8 – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N°2) 

 

8.1– O envelope n° 2 - Proposta Comercial deverá conter a planilha física e financeira 

devendo ser apresentada, conforme modelo do Anexo III do Edital, Carta de Apresentação, 

Cronograma Físico- Financeiro e Planilha de Composição de BDI. 

 

8.2- Os documentos relativos a proposta comercial deverão ser entregue em uma 01 (uma) via  

cada, elaborada em papel timbrado do licitante, sendo numerada sequencialmente, datada e 

assinada a ultima folha e rubricadas as demais, pelo seu representante legal, devidamente 

identificado e qualificado, devendo a proposta ser datilografada ou editorada sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou espaços em branco. 

 

8.3- A planilha financeira teve como referência para os custos unitários dos serviços a 

planilha do sistema de custos: SEDOP/PA, SINAPI/PA e SICRO/PA DNIT.  

 

8.4 - Os percentuais do BDI e de ENCARGOS SOCIAIS deverão ser discriminados, 

detalhadamente, em todos os seus componentes na proposta de preços. 
 

8.5 - Na elaboração do BDI, não deverão ser computados o IRPJ/IRPF e a CSLL, por 

serem tributos diretos, cujo ônus deverá recair exclusivamente sobre as CONTRATADAS, 

consoante determinação emanada do Acórdão TCU n.º 2622/2013- Plenário; 

 

8.6- O resumo do BDI da licitante deverá ser apresentado conforme modelo do Anexo I. 

 

8.7- No valor global dos serviços deverão ser considerando inclusas todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza). 

 

8.8- O prazo para execução dos serviços é de no máximo 3 (três) meses consecutivos 

contados a partir da data da autorização para o seu início; 

 

8.9- Condições e forma de pagamento, em consonância com os prazos estipulados no item 13  

deste Edital; 

 

8.10- O preço deverá ser apresentado incluindo todos os custos operacionais da atividade, os 

tributos e taxas, encargos sociais, trabalhistas, horas extras, despesas administrativas, 
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trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem 

como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas 

para controle tecnológico, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos 

serviços, objeto desta licitação. 

 

8.11- Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

8.12- Em hipótese alguma a licitante ou seu representante legal poderá introduzir quaisquer 

modificações ou anexar outros documentos, após a entrega dos envelopes. 

 

8.13- Decorrido o prazo de validade da Proposta Comercial, sem convocação para a assinatura 

do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

8.14- Em nenhuma hipótese, a Administração Pública aceitará arcar com responsabilidade 

solidária relativa a qualquer despesa não expressamente discriminada no Contrato. 

 

9 – DOS PROCEDIMENTOS 

 

9.1- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de abertura, obedecerão 

aos tramites abaixo estabelecidos: 

 

9.2- Recebimento e conferencia da documentação prevista no item 6 deste edital com vista a 

habilitação do representante legal dos licitantes. 

 

9.3- No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão recebera os envelopes 

contendo a documentação de habilitação, os quais ficarão à disposição dos licitantes para 

exame e rubrica, após analise da documentação serão anunciados sempre que possível os 

licitantes habilitados. 

 

9.4- Os envelopes com as proposta dos licitantes habilitados, poderão ser abertos 

imediatamente apos a fase de habilitação, desde que haja renuncia expressa ao direito de 

interpor recurso por parte de todos os Licitantes, devidamente registrada em ata. 

 

9.5 - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios constantes no edital 

da Tomada de Preços, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos 

do mesmo e apresentarem preços excessivos ou inexequíveis. 

 

9.6- As documentações técnicas e o quadro de composição de BDI após análise e conferência 

da Comissão Permanente de Licitação deverão ser analisados e julgados pela área técnica da 

Prefeitura de Santa Izabel do Pará. 

 

9.7- A critério da comissão, esta poderá declarar suspensa a sessão, para ser reaberta em 

horário e/ou dia marcado em sessão, caso não haja expediente na data marcada, a sessão será 

retomada no primeiro dia útil subsequente, para que seja verificada a autenticidade, mediante 
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pesquisa na internet, das certidões apresentadas pelos licitantes, bem como para análise das 

proposta pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará.  

9.8- Será lavrada ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as ocorrências, que será 

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos Licitantes que 

participarem da reunião. 

 

9.9- E facultada a comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 

da licitação, promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 

processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação 

constante da proposta; 

 

10 – DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 

10.1- O julgamento das propostas dar-se-á pelo tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL 

 

10.2- Serão desclassificadas as propostas: 

 

10.2.1- Apresentarem inconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, bem como 

as que contemplem preços excessivos ou manifestarem inexequíveis, bem como aquelas que 

apresentarem valor global, superior ao valor da planilha de orçamento em anexo, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição ou vantagem não 

prevista no Edital. 

 

10.2.2- Serão consideradas inexequíveis as propostas comerciais cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta) por cento do preço orçado pela administração ou inferiores a 70% 

(setenta) por cento da média aritmética dos valores das propostas. 

 

10.2.3- Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

insanáveis ou capazes de dificultar o julgamento. 

 

10.2.4 Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

10.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

10.4 Entende – se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10%(dez por cento) superior 

ao melhor preço. 

 

10.5- No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.5.1- As Microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificadas poderão 

apresentar propostas de preços inferiores aquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
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10.5.2- Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 10.5.1 deste edital, serão convocados as remanescentes que por ventura se 

enquadrem na hipótese dos itens 10.3 e 10.4 deste edital, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

 

10.5.3- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.3 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

 
10.5.4- Na hipótese da não–contratação nos termos previstos no item 10.5, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10.5.5- A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão. 
 

10.5.6-. O disposto subitem 10.5 e seus subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso 

o empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato 

publico, com a participação de todas as licitantes. 

 

10.6- A Comissão Permanente de Licitação afixará o julgamento das propostas no seu quadro 

de aviso no saguão da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, exceto se presentes os 

prepostos dos licitantes no ato em que for adotada a decisão, quando a comunicação será feita 

diretamente aos interessados e lavrada em ata. 

 

10.7- A empresa adjudicatária deverá assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis depois de esgotados os prazos recursais, contados da publicação do 

julgamento no mural de avisos localizado saguão da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 

Pará, ou da comunicação direta aos prepostos das licitantes, lavrada em ata, conforme 

disposições constantes do art. 64 e parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93. 

 

10.8- A licitante vencedora fica obrigada a apresentar garantia de execução do contrato, no 

ato de assinatura do contrato. 

 

10.9- A garantia a que se refere o item anterior será de 3% (três) por cento do valor do 

contrato e poderá ser prestada nas seguintes modalidades, conforme liberalidade da licitante 

vencedora: 

 

10.9.1- A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

 

10.9.2- Caução em dinheiro 

 

10.9.3- Títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
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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; 

 

10.9.4- seguro-garantia; 

 

10.9.5– fiança bancaria. 

 

10.10- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Caução em dinheiro, a deverá 

ser recolhida na conta corrente do Banco do Brasil, Agência: 2580-1, C/C: 30798-X, 

Favorecido: PMSIP, apresentado o comprovante de transferência ou depósito. 

 

10.11- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Títulos da dívida pública, 

deverá ser apresentando o comprovante de transferência de posse do título da dívida público. 

 

10.12- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade seguro garantia, deverá 

apresentar a original o segunda via ou a cópia devidamente certificada da apólice do seguro, 

acompanhada do comprovante de pagamento deste. 

 

10.13- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade carta fiança bancária, deverá 

ser apresentando a carta de fiança. 

 

10.14- A garantia da proposta deverá ter prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

10.15- A devolução da garantia de execução para os licitantes será realizada logo após o 

recebimento definitivo da obra. 

 

10.16- A garantia prestada será liberada ou restituída à Licitante vencedora mediante sua 

solicitação, que poderá ser feita imediatamente após a execução do contrato e quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

10.17- Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda 

colocada no certame e, assim por diante, até a última empresa classificada nos termos do 

disposto no inciso 2° artigo 64 da Lei 8.666/93. 

 

10.18- A recusa da adjudicatária em assinar o contrato do prazo estabelecido, implicará em 

multa de 5% do valor do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar de 

novas licitações pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. 

 

11- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1- A empresa contratada se obriga a executar os serviços de acordo com o objeto desta 

Tomada de Preços e com as especificações contidas em anexo, que fazem parte integrante do 

procedimento, independente de transcrição e/ou traslado. 

 

11.2- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 
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serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-

transporte e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo. 

 

11.3- Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela Prefeitura. 

 

11.4-. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado 

ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria ou que não atenda às 

suas necessidades. 

 

11.5- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 

11.6- Manter, ainda, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando 

em trabalho. 

 

11.7- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços. 

 

11.8- Fornecer a seus empregados todo o equipamento de segurança necessário ao 

desempenho de suas funções, vedado o desconto nos respectivos salários, e instruí-los quanto 

à prevenção de acidentes e de incêndios. 

 

11.9-. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito. 

11.10- Observar a legislação trabalhista, previdenciária e convenção coletiva de trabalho da 

categoria, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho, inclusive quanto à categoria 

profissional a ser exercida. 

 

11.11- Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados inclusive 

aquisição de equipamentos necessários a execução dos serviços em quantidade e qualidade 

compatíveis com os serviços, que poderão ser fiscalizados, a qualquer momento, pela 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. 

 

11.12- Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação. 

 

12- DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1- A fiscalização da obra será exercida pelo engenheiro civil que acompanhará a execução 

dos serviços de acordo com o projeto básico da Obra. 

 

12.2- A fiscalização comunicara a CONTRATADA as providencias necessárias para sanar 

eventuais problemas detectados na obra e/ou descumprimentos de clausulas do contrato, que 

terá o prazo de até 7 (sete) dias corridos para sanar as incorreções, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis. 
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12.3- A fiscalização encaminhará a Administração relatório mensal de acompanhamento de 

obra, onde relatará as ocorrências de descumprimento de clausulas contratual, irregularidade 

ou falhas na execução do projeto, emprego de profissional ou material inadequado ou com 

qualidade inferior ao do projeto ou qualquer outro fato que prejudique a execução da obra. 

 

12.4- A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

13- DO PAGAMENTO 

 

13.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas, pelos serviços concluídos, medidos, conferidos, aceitos e com o atesto do 

Departamento Competente, e mediante a apresentação da documentação abaixo relacionada: 

 

13.1.1- Boletim da Medição, devidamente aferida pela Fiscalização Secretaria Municipal de 

Obras Públicas- SEMOP com a percentagem física executada obedecendo ao cronograma de 

entrega dos serviços. 

 

13.1.2- Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução dos serviços, 

com as respectivas datas de admissão; 

 

13.1.3- Comprovante dos pagamentos de seus salários referente ao mês imediatamente 

anterior ao pagamento das faturas; 

 

13.1.4- Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e FGTS dos 

trabalhadores; 
 

13.2- O pagamento pela execução dos serviços será efetuado até o 30° dia útil do mês 

subsequente a execução, através de transferência eletrônica em conta bancária devidamente 

registrada em nome da empresa crédito em conta corrente, e após conferência e aprovação da 

nota fiscal pelo setor competente. 

 

13.3- Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará em favor do fornecedor. Caso o 

mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

14- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

14.1- Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 

com o presente instrumento, dar-se á o recebimento provisório dos mesmos de que trata a 

alínea á do inciso I do art. 73, da Lei n°8.666/93. 

 

14.2- O recebimento definitivo, da obra, nos termos da alínea b do inciso I do art.73, da Lei 

n° 8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas 
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condições técnicas e atendidas as exigências desta licitação, pelo setor competente. 

 

14.3- A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços, a que se refere esta licitação, de 

acordo estritamente com as especificações descritas nesta Tomada de Preços, sendo de sua 

inteira responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em conformidade 

com as referidas especificações. 

 

15- DAS PENALIDADES 

 

15.1- A licitante vencedora fica sujeito as disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93; 

 

15.2- A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial 

das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica e 

consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, 

após ciência ao interessado. 

 

15.3- As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do 

contrato: 

 

a) Multa de ate 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor 
global do contrato ate o período Máximo de 30(trinta) dias úteis; 

b) Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato apos esgotado o prazo 

fixado no subitem anterior. 

 

15.4- Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde que 

sejam devidamente comprovados; 

15.5- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado pela 

licitante, quando o valor da garantia da execução contratual não for suficiente; 

 

15.6- A aplicação das multas deverão se concretizar apos comunicação por escrito, dirigida a 

licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da notificação. 

 

16- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1- Dos atos da Administração, praticados na presente Tomada de Preços n° 006/2018, 

caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

16.2- Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todos os prepostos das 

licitantes presentes á reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá 
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ficar consignada na Ata à desistência expressa ao direto de interposição de recurso prevista no 

art. 109, inciso I, alíneas a e b, consoante disposto no art.43, inciso III, ambos da Lei 

8.666/93. 

 

16.3- Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo legal 

e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo a responder pela firma. 

 

16.4- Quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a impetração de 

recurso, conforme o inciso I, alínea “b”, artigo 109, da Lei n°8.666/93, sobre o que se trata no 

inciso III do artigo 43, da mesma lei, só será possível depois de transcorrido o prazo 

concedido no subitem 7.3.9, do item 7 desta edital, com fundamento no inciso 2°, artigo 4°, 

do Decreto Federal n° 6.204, de 5  de setembro de 2007. 

 

17- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

17.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto da presente Tomada de Preços, 

correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2018, na seguinte 

dotação: 
 

R$ 143.279,59 (cento e quarenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove 

centavos) 

Unidade Orçamentária: 1102- Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Programa de Trabalho: 15.451.0005 1.032- Obras de Infraestrutura Urbana e Rural 

Naturea da Despesa: 4.4.90.51  

 
R$ 1.289.516,30 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta 

centavos)  

Unidade Orçamentária: 29101 

Programa de Trabalho: 26.782.1435.7432 

Naturea da Despesa: 44.40.42 

Fonte do Recurso: 0301 

 

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1- É facultado a Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer 

fase da Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da Sessão Pública. 

 

18.2- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

18.3- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 19 de 56 

 

18.4- As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

18.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 

no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

18.6 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

comprovado. 

 

18.7- O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Administração, 

poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde 

que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 

possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 

18.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação em 

contrário. 

 

18.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a Comissão 

Permanente de Licitação por e- mail: licitacaosantaizabel@outlook.com  
 

18.10- O edital e seus anexos poderão ser adquiridos de Segunda a Sexta no horário de 08:00hs á 

14:00hs, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, sito a Av. Barão do 

Rio Branco, nº 1060, Centro, ou no site do TCM-Pa (www.tcm.pa.gov.br) 

 

Santa Izabel do Pará, 06 de julho de 2018. 
 
 

 

 

 

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PORT. Nº 015/2018 

mailto:licitacaosantaiabel@outlook.com
http://www.tcm.pa.gov.br/
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ANEXO I 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

   
ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAIS (%) 

01 Administração Central                                         3,00  

02 Riscos                                        0,97  

03 Garantia                                         0,80  

04 Seguros                                        0,23  

05 Despesas Financeiras                                        0,59  

06 Lucro                                         6,90  

07 COFINS                                         3,00  

08 PIS                                         0,65  

09 ISSQN                                        5,00  

10 CPRB                                        4,50  

  BDI (%):                                      30,00  

 
FÓRMULAS ADOTADAS: 

 
   
   

 

 

 
 

 

   
   
   
 

RI  = Risco /100 

 
 

GA = Garantia /100 

 
 

SE = Seguros / 100 

 
 

DF = Despesas Financeiras /100 

 
 

LC = Lucro /100 

 

 
CO = COFINS /100 

 

 
PI  = PIS /100 

 

 

IS  = ISS /100 

 

 

CP= CPRB/100 

 
 

OBS: O valor do BDI está de ACORDO COM O ACORDÃO n° 2622/2013 - TCU 

Plenário 

 OBS.: É OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA ACIMA PARA 

DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI ADOTADO PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 
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ANEXO II 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO  

LOCAL E DATA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

Av. Barão do Rio Branco, nº 1060, Centro, Santa Izabel do Pará 

REF.: Tomada de Preços Nº 006/2018 -PMSIP 

 

Prezados Senhores: 

 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa à 

Licitação em epígrafe, declarando que: 

a) O preço global para execução dos serviços de SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA 

ESTRADA DO UXITEUA, no Trecho da Rua Valfredo Bonetes até a Rua 

Raimundo Gama – Vila de Americano, numa extensão total de 16,00Km, é de 

R$............ (.................) e a taxa de B.D. I utilizada na composição dos preços é de %. 

b) O prazo máximo para a execução das obras e serviços é de... (. . ) meses consecutivos 

contados a partir da assinatura da ordem de serviço. 

c) A validade da proposta é de... (. ) dias corridos, contados da data de sua abertura. 

d) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital da 

Tomada de Preços Nº 006/2018. 

Atenciosamente, 
 

Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto licitado, o representante legal para 

assinatura do Contrato ou qualquer outro documento será: 

 

NOME:    

ESTADO  CIVIL:    

    EMISSOR:  CIC/MF No:     

PROFISSÃO:  _  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE:

 ORGÃO 

 

CARGO:   

ENDEREÇO:   
 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  

CARIMBO DA EMPRESA PROPONENTE 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA ( RAZÃO SOCIAL, CNPJ, END. TELEF. E-MAIL) 

 
OBRA: ESTRADA DO UXITEUA - TRECHO DA RUA VALFREDO BONETES E RUA RAIMUNDO GAMA - VILA DE  AMERICANO 

REF: SEDOP OUT./2016; SICRO 2 DESONERADO NOV./2016 

EXTENSÃO:16.000,00 M 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 
(R$) 

PREÇO UNITÁRIO 
C/ BDI (R$) 

TOTAL (R$) 

I SERVIÇOS PRELIMINARES         118.718,11 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 19.858,76 25.816,39 25.816,39 

1.2 Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und m² 36,00 272,42 354,15 12.749,40 

1.3 Instalação de canteiro da obra m² 192,00 321,12 417,46 80.152,32 

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO         241.520,00 

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 96.000,00 0,42 0,55 52.800,00 

2.2 Regularização da plataforma m² 112.000,00 0,05 0,07 7.840,00 

2.3 Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 10km) m³ 11.200,00 12,42 16,15 180.880,00 

III SERVIÇOS DE DRENAGEM         228.357,78 

3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 521,00 6,88 8,94 4.657,74 

3.2 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 204,00 542,43 705,16 143.852,64 

3.3 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 34,00 1.654,15 2.150,40 73.113,60 

3.4 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 215,00 24,09 31,32 6.733,80 

IV SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         844.200,00 

4.1 Esc. e carga material de jazida (consv) m³ 33.600,00 8,32 10,82 363.552,00 

4.3 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 33.600,00 2,45 3,19 107.184,00 

4.4 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) tkm 393.120,00 0,73 0,95 373.464,00 

VALOR TOTAL 1.432.795,89 
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ANEXO IV 

PROJETO BÁSICO: 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;  PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL;  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;  ENCARGOS SOCIAIS; PROJETOS (EM 

MÍDIA) 

 

 

IV.I  

 

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DA              
ESTRADA DO UXITEUA 

TRECHO: RUA VALFREDO BONETES E 
RUA RAIMUNDO GAMA – VILA DE 

AMERICANO 
EXTENSAO 16,00KM. 

                              

 
 
ESPECIFICAÇÕES DA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO UXITEUA - 

EXTENSÃO 16KM. 

  

 

I – INTRODUÇÃO 

 

Estas Especificações Técnicas se aplicam às obras para execução de SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO UXITEUA, no Trecho da Rua Valfredo Bonetes 

até a Rua Raimundo Gama – Vila de Americano, numa extensão total de 16,00Km. O 

trecho em questão integra a malha viária do município de Santa Izabel do Pará, no Estado do 

Pará. 

 

II - CONDIÇÕES GENERALIDADES 

 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das 

orientações e recomendações emanadas da FISCALIZAÇÃO, é condição básica para a 

aceitação das obras realizadas e sua medição e pagamento, em conformidade com as Normas 

de Medição e Pagamento. 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicadas: 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 24 de 56 

 

I.1 - O Decreto 52.147 de 25.06.63 estabelece as normas e métodos de execução para obras e 

edifícios públicos. 

I.2 - As normas brasileiras aprovadas pela ABNT. 

I.3 - Regulamentos especificações e recomendações da CELPA, COSANPA, Corpo de 

Bombeiros e SESMA,SETRAN.DNIT. 

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro 

onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que certifiquem a 

situação real dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades com relação 

à energia e abastecimento de água. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os desenhos dos 

projetos, prevalecerão as especificações. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 

quantidade, deverão ser considerados nas composições de custos dos referidos serviços. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterização de 

materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou 

similar” a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um livro de diário de obras e 

ocorrências, destinado a anotações pela contratada, sobre o andamento da obra, bem como 

observações a serem feitas pela fiscalização. 

O emprego de qualquer material a ser utilizado na obra, estarão sujeitos a fiscalização, que 

decidirá sobre a utilização e aplicação dos mesmos. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes de sua 

aplicação. 

A CONTRATADA será obrigada a retirar qualquer material impugnado pelo fiscal de campo 

dentro do prazo estipulado, caso o mesmo não esteja previsto na especificação da obra. 

A empresa deverá manter na obra uma sala com mesa e prancheta destinada à utilização pela 

fiscalização. 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro de diário de obras e quando 

necessário através de ofício ou memorando. 

A CONTRATADA deverá manter na obra um local, para atendimento de emergência e pronto 

socorro dos seus operários que venham sofrer acidente no canteiro de obras. 

A contratada deverá manter na direção da obra, engenheiros e técnicos que permita a 

execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos necessários à 

perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 

A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da obra. 

 

III - CONDIÇÕES GERAIS 

Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento separadamente, 

devendo a CONTRATADA diluir os respectivos custos em seus preços unitários: 

-Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

-Fornecimento, operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 

-Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as 

eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 

-Provimento aos serviços de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, 

em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as 
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respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, 

além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e 

todas  

 

as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 

-Fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo; 

-Todos os serviços necessários à realização das obras serão executados em conformidade com 

os projetos, especificações e normas técnicas e orientações emanadas pela 

CONTRATANTE, relacionadas ao objeto contratado, mesmo que para estes serviços não 

existam preços unitários específicos nas Planilhas de Quantidades e Preços, aplicando-se 

neste caso o disposto no Contrato; 

-Remoção de entulhos e restos de materiais provenientes das obras e transporte para áreas de 

bota-fora a serem indicadas pela CONTRATANTE; 

-Testes de todas as instalações; 

-Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações 

trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 

-Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 

-Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e 

outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente; 

-Juros e encargos financeiros, excluídos as despesas financeiras referidas ao período de 

processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

Administração e lucro da CONTRATADA e tudo o mais necessário à perfeita execução dos 

serviços. 

 

IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ITEM 1.1 DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA) 

Compreende a mobilização dos recursos e procedimentos para provimento das condições 

mínimas necessárias à implantação da obra, incluindo o fornecimento de materiais, 

equipamentos e mão-de-obra. 

É também parte integrante, os serviços de construção de todas as edificações provisórias, 

ligações temporárias e instalações prediais necessárias ao canteiro de obra. Incluem-se neste 

item, a abertura e conservação de acessos, cercas e/ou painéis de vedação e portões. 

A CONTRATADA deverá prever em seus custos, a construção das unidades necessárias à 

implantação do canteiro de obras, conforme preconizado no item  

1.1 – dessas especificações. 

A mobilização de pessoal e equipamentos é de inteira responsabilidade e ônus da 

CONTRATADA e deverá ser feita após a emissão de competente ORDEM DE SERVIÇO 

pela FISCALIZAÇÃO, a partir da qual será contado o prazo para a execução da obra. 

 

 

Para efeito desta Licitação, considera-se como Mobilização/Desmobilização de Pessoal e 

Equipamentos a mobilização/desmobilização de todo o pessoal, ferramentas e equipamentos 

da CONTRATADA, necessários ao cumprimento do CONTRATO, incluindo o transporte 
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desde o local de origem até o local de realização dos serviços, mudanças, passagens, estadias, 

alimentação, seleção e recrutamento, exames médicos pré-admissionais, bem como a eventual 

rotatividade de pessoal e equipamentos (“turn over”). 

O valor apresentado pelo Licitante para este item não poderá ser superior ao valor limite 

apresentado na PLANILHA ORÇAMENMTÁRIA. Caso o preço final determinado pelo 

Licitante para promover a Mobilização/Desmobilização de Pessoal e Equipamentos seja 

superior ao valor limite estabelecido pela CONTRATANTE, o Licitante deverá contemplar a 

diferença em sua taxa de BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI), quando da 

elaboração do Demonstrativo de BDI, em um item especifico denominado “Mobilização de 

Pessoal e Equipamento – Diferença”. 

1.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (ITEM 1.2 DA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Entende-se como placa da obra (CONTRATANTE), a estrutura confeccionada em painéis de 

madeira revestida com chapa de aço, com a superfície pintada e sobre esta descrita em letras 

legíveis com todas as informações da empresa CONTRATANTE.   

Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser definido 

no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido pela P.M.SANTA 

IZABEL DO PARÁ dimensões de (4.00x3.00m), sobre quatro peças de madeira 4”x 4”. 

As placas deverão ser fixas, conforme projeto, e deverão ser utilizadas de acordo com a 

recomendação da fiscalização. 

As placas deverão ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, utilizando-se 

estrutura de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme indicado pela Fiscalização. 

Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e etc., 

para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. 

As placas de obra serão executadas em chapas metálicas, prévia e convenientemente tratadas 

para receber a pintura dos símbolos e mensagens. 

O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será 

utilizada chapa preta de laminação a frio, recozimento azul com dureza T 4/5 universal, 

bitola 16, em dimensões variadas de acordo com a solicitação da fiscalização. 

Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de forma a 

livrá-la de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação. Procede-se, para isso, as seguintes 

operações: 

 

- Decapagem; 

- Fosfatização; 

- Uma camada de “wash-primer”; 

- Uma camada de “primer” (acabamento); 

- Uma camada de tinta de acabamento. 

Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de madeira de lei 

da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com preservativo 

hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 de 18.03.66, 

chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel duplo. As travessas 

terão seção de 3x5cm. 

Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional serão colocados 

ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de alumínio 

assentados sobre arruelas de fibra. 
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Os locais e quantidades de placas de obra serão determinados pela fiscalização, que emitirá 

autorização para a sua colocação. 

A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos locais 

determinados pela fiscalização, sendo obedecidas as orientações do fornecedor da placa para a 

correta fixação das mesmas. 

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, necessários ao 

fornecimento, transporte e colocação das placas no campo inclusive a fixação das mesmas nos 

locais indicados. 

O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções da 

FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, determinando a 

maneira de sua aplicação e locais. 

1.3-Instalação do Canteiro de Obras(item 1.3 da planilha) 

O canteiro da obra deve ser dimensionado e executado levando-se em consideração as 

proporções e as características da mesma; as distâncias em relação ao escritório central, aos 

centros fornecedores de mão de obra e de material; as condições de acesso e os meios de 

comunicação disponíveis. As unidades componentes do canteiro de cada obra devem ser 

discriminadas no respectivo orçamento. O local para implantação do canteiro de obras deve 

ser preferencialmente em áreas planas, procurando evitar grandes movimentos de terra, de 

fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada. As edificações do 

canteiro de obras devem dispor de condições mínimas de trabalho e habitação, tais como: 

ventilação e temperaturas adequadas, abastecimento de água potável, instalações sanitárias 

com destinação dos dejetos para fossas e sumidouros, (na ausência de rede coletora), distantes 

de cursos d’água e poços de abastecimentos e, destinação adequada para lixo orgânico e 

inorgânico. A limpeza do terreno deve ser executada somente dentro da área de projeto. As 

reservas que constituem áreas de interesse ambiental, locadas no entorno da área do 

empreendimento devem ser preservadas. Sempre que possível preservar a cobertura vegetal 

de médio e grande porte. Evitar comprometer a cobertura vegetal das áreas de entorno, com 

incêndio, derramamento de óleos e disposição de entulhos. Em áreas próximas a reservas, 

devem ser mantidos operários preparados para o combate a incêndios, evitando-se perdas da 

cobertura vegetal da área de entorno. É recomendável executar a limpeza da área de forma 

manual, evitando a emissão abusiva de ruídos, gases, óleos e graxas. Não devem ser 

incinerados restos de vegetais no canteiro de obras. A P.M.S.I. DO PARÁ, a critério da 

fiscalização, pode aceitar a locação de imóvel, que substitua integral  ou parcialmente as 

instalações do canteiro. A construção do canteiro deve obedecer ao disposto na legislação 

vigente. 

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (ITEM 2.1 DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA) 

Toda a área a ser pavimentada terá o sub-leito isento de qualquer tipo de material inservível 

(camada vegetal e outros), implicando na retirada desse material que incluí as operações de 

escavação, carga  e transporte. Os locais do bota-fora serão indicados pela Fiscalização com 

distância média de transporte de 1Km. Todo material será classificado em 1ª categoria. Esta 

operação exige equipamento adequado como trator de esteira do tipo D-4, retroescavadeira de 

pneus, pá carregadeira, motoniveladora e caminhões basculantes, conforme assim o terreno 

exija. O transporte para o local do bota- fora será executado com o devido cuidado para não 
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permitir que o material transportado seja lançado indevidamente, por despreendimento do 

interior do basculante, no leito das vias que irão constituir o itinerário para a descarga do 

material. A altura máxima do material de bota-fora transportado, não poderá ultrapassar a 

altura útil do basculante. 

 

 

 

2.2 – REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO(CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE 

PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM 

RODOVIAS VICINAIS) (ITEM 2.2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Esta especificação se aplica à conformação geométrica da plataforma de rodovias a 

pavimentar. 

Regularização é a operação destinada a conformar geométricamente o leito estradal 

(plataforma), quando necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou 

aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20cm será  considerado como 

terraplenagem. Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados 

no projeto. 

A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente da construção de 

outra camada do pavimento. 

 

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INSERVIVEL -EM MATERIAL DE 2a 

CATEGORIA (ITEM 2.3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Toda a plataforma a ser recuperada terá o sub-leito isento de qualquer tipo de material 

inservível (camada vegetal e outros), implicando na retirada desse material que incluí as 

operações de escavação, carga  e transporte. Os locais do bota-fora serão indicados pela 

Fiscalização com distância média de transporte 50m. Todo material será classificado em 2ª 

categoria.  

Esta operação exige equipamento adequado como trator de esteira do tipo D-4, 

retroescavadeira de pneus, pá carregadeira, motoniveladora e caminhões basculantes, 

conforme assim o terreno exija. O transporte para o local de bota- fora será executado com o 

devido cuidado para não permitir que o material transportado seja lançado indevidamente, por 

desprendimento do interior do basculante, no leito das vias que irão constituir o itinerário para 

a descarga do material. A altura máxima do material de bota-fora transportado, não poderá 

ultrapassar a altura útil do basculante. 

3.0- SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

3.1- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA. 

(ITEM 5.3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

As valas para assentamento das galerias de água pluviais, serão escavadas segundo a 

orientação da Fiscalização, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em projeto. 

A largura útil da vala será igual ao diâmetro externo do tubo mais 0,60m. A medição e 

pagamento serão efetuados em metros cúbicos, cujo volume será determinado pela cubagem 

da vala escavada. 

 

3.2 BUEIRO SIMPLES (CORPO) TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BDTC 

DIÂMETRO=0,80m, h=1.50m, COM BERÇO EM CONCRETO (ITEM 3.2 DA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA). 
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3.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80m, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE 

(ITEM 5.1 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

A execução desses itens de serviços obedecerá à seguinte sequência: 

Escavação mecânica  

As valas para assentamento das bocas para bueiro serão escavadas segundo a orientação da 

Fiscalização, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em projeto. A largura útil 

das bocas obedecerá ao mostrado nas FOLHAS Nº04, 05, 06, 07 e 08. A medição e 

pagamento serão efetuados por unidade confeccionada. 

Reaterro 

Após a confecção das bocas para bueiro, as valas serão reaterradas com material de 

característica arenosa, aplicado convenientemente até a cota inferior da camada de sub-base, 

em camadas individuais de máximo 0,15m de espessura. A compactação será procedida por 

compactadores manuais de placas vibratórias ou soquetes apropriados. Nenhum material, 

escavado de valas, poderá ser utilizado para reaterro, salvo autorização da Fiscalização se 

julgar o material de boa qualidade e não saturado. O volume do reaterro foi determinado pela 

cubagem da vala, excluídos os volumes do lençol de areia e dos tubos.  

Forma em madeira branca  

Entende-se como fôrma de madeira para concreto estrutural, inclusive desforma, o conjunto 

de elementos confeccionados em madeira que dá as formas e a rigidez necessária à estrutura 

de concreto armado, e sua retirada após o tempo de cura necessário da Norma NBR 6118. 

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para não se 

deformar quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto, das 

pressões provocadas pelos vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. Serão tomadas 

precauções especiais para garantir as contra-flechas e os acabamentos indicados no projeto. 

 

 

As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, 

cuidadosamente, antes da concretagem. Serão removidos do interior das fôrmas todo pó de 

serra, aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil 

acesso, deverão ser deixadas janelas provisórias, para facilitar esta operação. 

A execução das fôrmas será de forma que facilite a desforma, evitando-se assim esforços e 

choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. 

A execução da montagem das fôrmas e seus escoramentos deverão ser cuidadosamente 

revistos antes da concretagem, que acontecerá somente após liberação prévia da 

CONTRATANTE. 

Os escoramentos deverão ser capazes de resistir aos esforços atuantes, mantendo as fôrmas 

rigidamente nas posições determinadas em projeto. 

Para os escoramentos não serão admitidos pontaletes de madeira de seção menor que 5x6cm 

ou seção circular equivalente.  

Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão posicionados na 

fôrma antes da concretagem. 

 

Concreto fck 20mpa – Fabricação, transporte e lançamento 

Entende-se como concreto estrutural à aglutinação de agregados que após o processo de cura 
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adquire forma e rigidez suficiente para satisfazer as características determinadas no projeto 

estrutural. 

 

Preparo do Concreto 

 

O preparo do concreto será regido pela NBR - 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento. 

Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de traço 

tal que assegure: 

-Uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens  

 das peças; 

-Durabilidade e resistência conforme especificado no projeto; 

Sempre que necessário a CONTRATADA deverá acrescentar no volume programado para 

lançamento a quantidade de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos de 

Provas para ensaios de resistência à compressão em atendimento ao fck de projeto, se 

solicitado pela CONTRATANTE; 

Caberá a CONTRATANTE aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos 

supracitados. 

 

Dosagem do Concreto 

 

Antes do início das operações de concretagem, a CONTRATADA estabelecerá os critérios 

baseados em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os 

traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

 

A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade e a 

resistência pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico. 

O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura 

trabalhável, compatível com a resistência final e com os coeficientes de variação pretendida, 

com quantidade de cimento necessária e de baixo "Slump" (conforme NBR NM-67 - 

Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone). A consistência e a 

granulometria devem estar de acordo com as dimensões da peça e da distribuição das 

armaduras no seu interior para garantir os processos de lançamento e adensamento. Os 

materiais componentes devem ser medidos em peso. É facultada a medida em volume dos 

agregados miúdos e graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas rigorosamente as 

prescrições constantes na NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

 

Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com o 

concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento. 

As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverá ser previstos furos para o 

escoamento da água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente vedada a fim 

de evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas. 

 

Transporte e lançamento 
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O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a 

segregação ou perda dos componentes do concreto.   

Na concretagem das peças estruturais, não será permitida qualquer queda vertical maior que 

2,00 m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser ultrapassados 

quando utilizado um equipamento apropriado que impeçam a segregação do concreto, e onde 

especificado pela CONTRATANTE. 

Serão rejeitados concretos que tenham entre o fim de sua preparação e o início de seu 

lançamento um período superior a 30 minutos. Não sendo admitido o uso de concreto 

remisturado. 

Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, limpas, 

úmidas e isentas de água livre. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da 

colocação do concreto e, quando necessário, cobertas com cerca de 1cm de argamassa com a 

mesma resistência do concreto. 

Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o prévio e 

abundante umedecimento destas superfícies.  

 

 

 

Adensamento: 

 

Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de 

imersão ou de parede, para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto. 

Deverão ser tomadas as precauções para que não se formem “ninhos”, não se altere a posição 

da armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a superfície do concreto ou ocorra 

a segregação dos componentes do concreto. O vibrador operará preferencialmente na vertical 

e sua penetração no concreto será possível com o seu peso próprio. Deve ser evitado o contato 

direto do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao seu redor, com prejuízo da 

aderência. Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118. Os diâmetros dos 

vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as dimensões do elemento a ser 

concretado. 

 

Cura 

 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de 

impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de 

endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, 

mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou 

prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 

umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, 

poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a 

formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrma e todo 

aquele já desformado deverão ser curados imediatamente após ter endurecido o suficiente 

para evitar danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no campo e do 

tipo de estrutura. 
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Armação aço CA-50/60 (Item 3.3.1.6 da planilha orçamentária) 

As armaduras deverão ser executadas, observando-se estritamente, a classe do aço, número de 

camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, 

fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com arame recozido de maneira que sejam 

mantidas nas suas posições durante a concretagem. As barras de aço, os dobramentos, a 

colocação e as demais condições da armadura devem obedecer rigorosamente os requisitos 

estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de Obras de Concreto Armado. 

As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, ou 

terra. Para isso a CONTRATANTE poderá exigir que, antes da colocação ou mesmo antes da 

concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas de aço 

ou outro recurso desde que previamente aprovado. A CONTRATADA evitará que as barras 

de  

 

aço estocadas fiquem em contato com o solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou toras 

de madeira, colocadas sobre terreno previamente drenado, evitando assim deformação e 

contaminação por produtos prejudiciais ao concreto. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas em projeto, e serão fixados 

por ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que não possam 

se deslocar durante a operação de concretagem e para garantir os afastamentos das formas 

previsto no Projeto. 

As pastihas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as formas. A 

qualidade da argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência do concreto 

a ser utilizado na execução da obra. 

Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será o 

indicado pela NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em 

concreto aparente o recobrimento mínimo, aceitável pela CONTRATANTE será 3cm. 

 

Desforma  

Os fundos das fôrmas serão mantidos até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança o seu peso próprio, demais cargas atuantes e que as superfícies 

tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. As fôrmas 

deverão ser cuidadosamente retirada afim de não danificar a estrutura concretada e prevendo a 

sua reutilização, devendo obedecer as Normas NBR 6118 que estabelece os prazos mínimos 

conforme tabela abaixo, ou a critério da CONTRATANTE: 

1.1 -Faces laterais: 3 dias. 

1.2 -Faces inferiores com pontalete: 14 dias. 

1.3 -Faces inferiores sem pontalete: 21 dias. 

Em casos especiais o prazo de retirada das fôrmas poderá ser reduzido, após ensaios de 

laboratório que comprovem que a resistência à compressão do concreto seja superior a 75% 

do fck especificado em projeto, a critério da CONTRATANTE. 

 

3.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO (ITEM 3.4 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Após o assentamento e rejuntamento dos tubos, as valas serão reaterradas com material de 

característica arenosa, aplicado convenientemente até a cota inferior da camada de sub-base, 

em camadas individuais de máximo 0,15m de espessura. A compactação será procedida por 

compactadores manuais de placas vibratórias ou soquetes apropriados. Nenhum material, 
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escavado de valas para assentamento de tubulação, poderá ser utilizado para reaterro, salvo 

autorização da Fiscalização se julgar o material de boa qualidade e não saturado. A medição e 

pagamento serão feitos por m³ de material, incluindo fornecimento, escavação, carga, 

transporte, espalhamento e compactação. O volume do reaterro, será determinado pela 

cubagem da vala, excluídos os volumes do lençol de areia e de tubos. 

4.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

4.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (ITEM 4.1 DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA) 

Trata o presente item das operações necessárias a realização dos serviços de escavação 

mecanizada de materiais com o emprego de equipamentos convencionais de terraplenagem, 

compreendendo: 

a) A escavação de materiais efetuada em locais destinados a implantação de  estruturas  

segundo as cotas e alinhamentos  definidos  no projeto.                                    

b) A escavação de materiais executada em locais determinados pelo projeto ou indicados pela 

FISCALIZAÇÃO com a finalidade de suprir ou complementar os volumes necessários a 

construção de maciços.                           

Os equipamentos destinados às escavações deverão ser selecionados entre os tipos; 

capacidades e modelos disponíveis no mercado, em quantidades tais que permitam a execução 

dos serviços projetados de forma racional e de acordo com a produtividade requerida.                  

As áreas de empréstimos ou jazidas serão, ao final de sua exploração, regularizadas ou 

drenadas, tendo sua superfície restaurada com a reposição da camada de terra vegetal, 

anteriormente removida. As massas escavadas que, a critério da FISCALIZAÇÃO não 

possam ser aplicadas imediatamente, serão acumuladas em depósitos, aguardando utilização 

futura.  

4.2- COMPACTACAO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL-MECANICA 

C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 

ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (ITEM 4.2- DA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA) 

As operações de compactação de aterro compreendem: 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção de corpo do 

aterro; 

Compactação dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a 

construção da camada final até a cota correspondente ao greide da terraplenagem; 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir 

eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as 

fundações dos aterros. 

 

 

 

Os aterros compactados deverão ser construídos conforme os alinhamentos, greides e seções 

transversais indicados nos desenhos, ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá instalar marcos topográficos, inclusive de estaqueamento, para 

controle de greides e alinhamento. 

As superfícies dos aterros deverão ser mantidas sempre com uma inclinação tal que permita 

uma rápida drenagem das águas pluviais. 
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As superfícies do aterro deverão ser permanentemente mantidas em condições que 

possibilitem o trânsito dos equipamentos de construção. 

Os solos compactados deverão ser isentos de matéria orgânica, micácea e diatomácea. Turfas 

e argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

Não será permitida compactação em solos que tenham baixa capacidade de suporte e 

expansão maior que 2%. 

Na compactação dos aterros deverão ser empregados equipamentos apropriados, atendidas as 

condições locais e a produtividade exigida. 

O lançamento do material para construção do aterro deverá ser feito de tal modo que não haja 

lentes, bolsões e veios de material, cuja textura, granulometria e plasticidade sejam 

substancialmente diferentes do material lançado. As camadas deverão ser lançadas 

sucessivamente, em toda a largura da secção transversal, e em extensões tais que permitam 

seu umedecimento e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada 

compactada não deverá ultrapassar 0,30 m. 

Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20 m. 

Não será permitido o lançamento de material para o caso de não haver equipamento 

disponível para espalhamento e compactação imediata. 

As espessuras das camadas de lançamento poderão variar ligeiramente, à critério da 

FISCALIZAÇÃO, em função dos equipamentos de compactação a serem usados e dos graus 

de compactação exigidos. 

Em áreas onde for necessária a compactação manual, a espessura da camada solta não deverá 

ser superior a 10cm. 

A superfície de solo de fundação e/ou a superfície de qualquer camada de aterro deve 

apresentar condições que assegurem boa ligação com a camada sobrejacente. Caso contrário, 

tal superfície deve ser tratada de modo a adquirir esta condição, como especificado a seguir : 

-superfícies muito secas deverão ser irrigadas e revolvidas adequadamente, até uma 

profundidade que possa assegurar boas condições de ligação, à critério da FISCALIZAÇÃO. 

-superfícies muito úmidas deverão ser revolvidas até apresentar umidade adequada à 

compactação, à critério da FISCALIZAÇAO. 

A camada já compactada deverá ser escarificada ou gradeada antes do lançamento da camada 

sobrejacente, a não ser quando julgado dispensável pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a se 

obter uma boa ligação entre as camadas sucessivas. 

Todo material lançado deverá ter superfície nivelada por motoniveladora ou por processo 

manual. 

 

 

Todo material lançado e espalhado deverá ser gradeado previamente à compactação, até a 

profundidade total da camada por processo mecânico ou manual. 

Caso os trabalhos de lançamento e compactação sejam interrompidos por um intervalo de 

tempo prolongado, a superfície do aterro compactado deverá ser regularizada e selada 

convenientemente, e lançada sobre ela uma camada de material solto, a fim de que se evite 

ressecamento e trincas no material compactado. 

Na iminência de chuvas, a superfície do aterro deverá ser regularizada e selada com rolos 

lisos ou equipamentos com pneumáticos. 
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Após um período de interrupção, a camada de material solto deverá ser removida e a camada 

superior do material compactado deverá ser retrabalhada, à critério da FISCALIZAÇÃO, 

antes do reinicio do lançamento e compactação. 

O fornecimento do material para execução do serviço está incluído nos preços.                                 

 

4.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6m³, 

RODOVIA PAVIMENTADA (ITEM 4.4 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Consiste este item no transporte de material proveniente de jazida, na praça de serviço de 

compactação. O ponto inicial de contagem da distância média de transporte (DMT) será o 

centro de massa do volume a ser manuseado ou do local de execução dos serviços.  

Para os transportes acima listados a CONTRATADA deverá apresentar o "Plano de 

Deslocamento", comprovando as diversas distâncias percorridas contendo planta de 

localização, legenda, escala, dimensões e distâncias, para aprovação pela FISCALIZAÇÃO 

antes da medição.                  

A escolha do equipamento para transporte e descarga dos materiais escavados, em áreas de  

empréstimo, em bota-fora, ou em outra área  indicada pela FISCALIZAÇÃO  ficará  a  

critério  da  CONTRATADA e terá sido definido  no  "Plano  de  Deslocamento  

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou 

substituição  de qualquer equipamento que  não  corresponde  aos valores de produção 

indicados no "Plano de Deslocamento", ou seja por qualquer  motivo  insatisfatório.    

 

5 INFORMAÇÕES P/ ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

 

5.1 Fatores Condicionantes. 

5.1.1 Clima 

 

A região amazônica está submetida a climas do grupo “A”, da classificação de 

 

 

Köeppen. É clima úmido tropicais com estação fria, com a temperatura do mês menos 

quente superior a 22oC. 

O trecho em estudo está submetido à subdivisão “Am” do Grupo A, apresentando as 

seguintes características: 

 A estação seca é bem acentuada e de pequena duração; 

 O semestre mais chuvoso é o de dezembro a maio e o menos chuvoso, é o de junho a 

novembro; 

 As temperaturas máximas diárias são inferiores a 32,0oC e as mínimas, superiores a 

22,7oC; 

 O índice pluviométrico anual encontra-se na ordem de 2000 mm³. 

Em relação às precipitações pluviométricas, foi utilizado o posto localizado em Acará, 

como representativo do trecho. 

Como já citado, o período de maior precipitação pluviométrica estende-se de dezembro 

a maio e compreende cerca de 67% da precipitação total do ano. 

A análise dos quadros acima citados permite a seguinte estimativa de rendimento dos 

trabalhos de construção: 

 Julho a Novembro : 70% do rendimento normal; 
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 Dezembro a Janeiro : 20% do rendimento normal; 

 Janeiro a Maio : 10% do rendimento normal. 

5.5 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

 

Trator de esteira com lâmina 300 HP                                                       01 

Motoniveladora 100 a 140 HP                                                                  01 

Trator de pneus tipo agrícula 90 HP                                                        01 

Escavadeira de pneus 1 jd³                                                                      01 

Carregadeira de pneus 165 HP                                                                01 

Rolo pé-de-carneiro autopropelido 130 HP                                              01 

Caminhão basculante 12 m³                                                                    03 

Caminhão carroceria de madeira 15 t                                                      01 

Compressor de ar Cap. 750 pcm                                                             01 

 

 

5.2 Organizações e Prazos 

 

Prazo e Início dos Serviços 

O prazo para a execução dos serviços foi estabelecido em 120 dias consecutivos, o que 

equivale há  4 meses. 

5.2.2 O acampamento e as centrais, por razões de funcionabilidade, deverão ser instalados , 

bem como escritórios e alojamento para a fiscalização, laboratório e veículos. 

A empresa contratada para executar os serviços, deverá construir em seu 

acampamento , as seguintes instalações: 

 Alojamento e escritório para a fiscalização 

Deverão ser construídos em local a ser previamente combinado com a fiscalização e iniciado 

antes ou simultaneamente com a construção do acampamento da obra.As seguintes áreas para 

fiscalização devem ser consideradas: 

Escritório :Alojamento :  

 Instrumental para os serviços de topografia: todo o instrumental necessário para a 

realização dos levantamentos topográficos e controle geométrico deverá ser alocado pela 

empresa contratada. 

 

5.3 Pessoal técnico necessário à execução da obra 

Tendo em vista os diversos itens de serviço, seus quantitativos e o prazo de execução, 

considera-se como essencial ao desenvolvimento das obras, a seguinte equipe básica: 

Pessoal de Nível Superior 

1 Engenheiro Chefe (Coordenador) 

Pessoal de Nível Médio 

1 Chefe de Escritório 

1 Encarregado de Terraplenagem 

1 Encarregado de Drenagem 

1 Encarregado de Obras de Arte Correntes 

1 Topógrafo Chefe 

1 Topógrafo 

1 Topógrafo Auxiliar 
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1 Encarregado de Transporte 

1 Encarregado do Setor de Medição 

1 Chefe de Oficina 

 

6.0- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 Especificação Geral 

As Especificações Gerais do DNIT a serem a dotadas neste projeto são as seguintes: 

 

 

 TERRAPLENAGEM: 

 Serviços preliminares (Terraplenagem) DNIT 105/2009-ES 

 Cortes DNIT 106/2009-ES 

 Empréstimos DNIT 107/2009-ES 

 Aterros DNIT 108/2009-ES 

 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE: 

 Dissipadores de energia DNIT 022/2006-ES 

 Bueiros Tubulares de concreto DNIT 023/2006-ES 

 Sarjetas e valetas de drenagem DNIT 018/2006-ES 

 Meios-fios e guias DNIT 020/2006-ES 

 Entradas e descidas d’água DNIT 021/2004-ES 

 Demolição de dispositivos de concreto DNIT 027/2004-ES 

 Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem DNIT 028/2004-ES 

 Drenagem – Drenos Subterrâneos DNIT 015/2006-ES 

 

 PAVIMENTAÇÃO: 

 Regularização do subleito DNIT 137/2010-ES 

 Sub-base estabilizada granulometricamente DNIT 139/2010-ES 

 

 OBRAS COMPLEMENTARES: 

 Cercas de Arame Farpado DNIT 099/2009-ES 

 

 PROTEÇÃO AMBIENTAL: 

 Proteção de corpo estradal – Proteção Vegetal DNIT 102/2009-ES 

 

 MATERIAIS: 

 Solo-Cimento – Compressão axial de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 201/94 

 Solo-Cimento – Moldagem e Cura de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 202/94 

 Solos – Determinação do teor de Umidade DNER-ME 213/94 

 Peneiras de malhas para análise granulométrica de solos DNER-EM-35/70 

 Recebimento e aceitação de cimento Portland 

 Agregado graúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Agregado miúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Asfalto diluído tipo cura média DNER-EM 363/97 

 Material de enchimento para misturas betuminosas DNER-EM 367/97 

 Emulsões asfáltica catiônicas DNER-EM 369/97 
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 QUALIDADE 

 Requisitos para a qualidade em Projetos Rodoviários DNIT 012/2004-PRO 
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ANEXO IV 

IV.II- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 
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ANEXO IV 

IV.III- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

   REF: SEDOP OUT./2016; SICRO 2 DESONERADO NOV./2016 
   LOTE :ÚNICO(16,00KM) 
   ESTRADA DO UXITEUA 
   TRECHO: RUA VALFREDO BONETES E RUA RAIMUNDO GAMA - VILA DE AMERICANO 
   

             CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

  
   

    ANO: 2018 MESES 

TOTAL (R$) ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TEMPO (DIAS CORRIDOS) 

      0 A 30 31 A 60 61 A 90 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 118.718,11 

59.359,06   59.359,06 

118.718,11               

50%   50% 

2 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 241.520,00 

84.532,00 84.532,00 72.456,00 

241.520,00       

35% 35% 30% 

3 SERVIÇOS DE DRENAGEM 228.357,78 

68.507,33 125.596,78 34.253,67 

228.357,78           

30% 55% 15% 

4 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 844.200,00   506.520,00 337.680,00 844.200,00 
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  60,0% 40,0% 

  PERCENTUAL SIMPLES   14,82% 50,02% 35,16%   

  
PERCENTUAL ACUMULADO   14,82% 64,84% 100,00% 

1.432.795,89 
  

VALOR TOTAL SIMPLES   R$ 212.398,39 R$ 716.648,78 R$ 503.748,72 

  VALOR TOTAL ACUMULADO   R$ 212.398,39 R$ 929.047,17 R$ 1.432.795,90   
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ANEXO IV 

IV.IV- ENCARGOS SOCIAIS-REGIMES HORISTA E MENSALISTA 

 

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS  -  REGIME  - HORISTA 

   
  ENCARGOS SOCIAIS % 

GRUPO A    

A.1 INCRA 0,20% 

A.2 SEBRAE 0,60% 

A.3 SENAI 1,00% 

A.4 SESI 1,50% 

A.5 Salário educação 2,50% 

A.6 Seguro contra acidentes 3,00% 

A.7 F.G.T.S 8,00% 

A.8 INSS 0,00% 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 

GRUPO B 

 B.1 Licença Paternidade 0,07% 

B.2 Faltas Justificadas 0,74% 

B.3 Feriados e Dias Santificados 4,16% 

B.4 13º Salário 11,10% 

B.5 Férias Gozadas 10,86% 

B.6 Salário Maternidade 0,03% 

B.7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 

B.8 Auxílio-enfermidade 0,93% 

B.9 Dias de chuva 2,83% 

B.10 Repouso Semanal Remunerado 18,14% 

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 48,97% 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 43 de 56 

 

GRUPO C 

 C.1 Aviso Prévio Indenizado 7,14% 

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 

C.3 Férias Indenizadas 3,20% 

C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 5,31% 

C.5 Indenização Adicional 0,60% 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 16,42% 

GRUPO D 

 D.1 Reincidência de A sobre B 8,23% 

  
Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 
0,60% 

D Total das Taxas das reincidências 8,83% 

   
TAXA TOTAL (%) 91,02% 
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DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS            REGIME  - 

MENSALISTA 

   
  ENCARGOS SOCIAIS % 

GRUPO A    

A.1 INCRA 0,20% 

A.2 SEBRAE 0,60% 

A.3 SENAI 1,00% 

A.4 SESI 1,50% 

A.5 Salário educação 2,50% 

A.6 Seguro contra acidentes 3,00% 

A.7 F.G.T.S 8,00% 

A.8 INSS   

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 

GRUPO B 

 B.1 Licença Paternidade 0,05% 

B.2 Faltas Justificadas 0,56% 

B.3 Feriados e Dias Santificados 0,00% 

B.4 13º Salário 8,33% 

B.5 Férias Gozadas 8,15% 

B.6 Salário Maternidade 0,02% 

B.7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08% 

B.8 Auxílio-enfermidade 0,70% 

B.9 Dias de chuva 0,00% 

B.10 Repouso Semanal Remunerado 0,00% 

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 17,89% 

GRUPO C 

 C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,36% 
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C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 

C.3 Férias Indenizadas 2,41% 

C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 3,99% 

C.5 Indenização Adicional 0,45% 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 12,34% 

GRUPO D 

 D.1 Reincidência de A sobre B 3,01% 

  
Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 
0,45% 

D Total das Taxas das reincidências 3,46% 

   
TAXA TOTAL (%) 50,49% 
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ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO  

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 

 

À Prefeitura Municipal de Santa Izabel Do Pará. 
 

 

   ,   inscrita(o)   no CNPJ  nº     , por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(sra)   , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº  e  do CPF nº    , NOMEIA E 

CONSTITUE seu bastante  procurador(a)  o(a)  Sr(a).     , portador (a) da 

Cédula de Identidade RG nº    e  do CPF nº   

   , a quem confere amplos poderes para 

representá-la(o) perante a Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁpara tomar 

qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive apresentar 

propostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, 

formular verbalmente novas propostas de preços na(s), desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Presidente da Comissão, enfim, praticar todos os demais atos 

necessários e pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e 

demais compromissos relativos à licitação mencionada. Por ser verdade, firmamos o presente, 

para que produza os efeitos legais. 
 

 

  ,  de  de  . (local e 

data) 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 
Obs: para que esta procuração tenha validade, DEVE TER A FIRMA RECONHECIDA, 

sendo também necessária a apresentação para conferência os documentos do Outorgado, 

assim como cópia do Contrato Social da Outorgante, para identificação de seu representante 

legal que a subscreve. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 

 

À Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

 
 

(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), CPF nº        , 

residente  ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, sob pana da lei, 

que a Empresa ( razão social da empresa) se encontra devidamente registrada e enquadrada na 

Junta Comercial do Estado (citar Estado) como sendo uma (microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme caso), que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou 

EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, bem 

como, declara que não se inclui em nenhum das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo 

diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de 

usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

 

 

Local e data 

 

 

Ass. do administrador 

 

 

 

 

 
 

*Observe as condições para a assinatura da declaração: (A DECLARAÇÃO deverá ser 

assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou pelo titular, no 

caso de firma individual. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 48 de 56 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÕES MÚLTIPLAS  

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 
 

   (representante do licitante), portador da Cédula de 

Identidade RG n°  e  do CPF n°  , como representante devidamente 

constituído de 

   (identificação  do  licitante),  inscrita  no CNPJ no , 

doravante denominado (□ Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, 

declara, sob as penas da lei que: 

( ) Que assume inteira responsabilidade pela prestação  dos serviços objeto desta  Tomada de 

Preços  pelo período de vigência do contrato; 

( ) Que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações constates da 

proposta apresentada, conforme edital da Tomada de Preços n° 006/2018; 

( ) Que tem condições de realizar plenamente os serviços objeto desta Tomada de Preços; 

( ) Que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possuir quaisquer restrições ou 

notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Orgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e que inexiste fato superveniente 

impeditivo para sua habilitação na Tomada de Preços n° 006/2018; 

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

emprega menor de ressalva: emprega  menor, a partir  de quatorze anos, nas  condição de 

aprendiz; 

 ( )Que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão 

incluídos nos preços ofertados, conforme o modelo edital da Tomada de Preços n° 006/2018; 
 

  , em  de  de 2018. 
 

 

 

 
 

Assinatura do Representante Legal. 

 

 

 

 

 

 

 
OBS 1: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR ENTRE PARÊNTESES UMA OU 

MAIS DECLARAÇÃO ACIMA. 

 

OBS 2.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTAÇÃO.- 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 49 de 56 

 

 

ANEXO -VIII 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaro,   em   atendimento   ao   previsto   no   Edital   da   Tomada de Preços   n°   

006/2018,   que   eu,  , portador(a) da RG nº  e do CPF nº  ,     representante     da     

empresa  , estabelecida no(a)   como seu(ua) representante legal para os fins da 

presente declaração, compareci perante o representante da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e tomei conhecimento “in loco” dos aspectos físicos do local  onde  serão  

executados SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO UXITEUA, no 

Trecho da Rua Valfredo Bonetes até a Rua Raimundo Gama – Vila de 

Americano, numa extensão total de 16,00Km, tomando plena ciência das condições e 

grau de dificuldade existentes, segundo seu representante, não há nada que impeça a plena 

formulação da proposta referente Tomada de Preços n° 006/2018. 

 

Local e data 
 

 

 
 

Assinatura e carimbo 
(Responsável pela vistoria) Visto: 

 

 

Assinatura e carimbo 
(Representante da Secretaria de Obras) 

 

 
 

Observação: 

1 – Emitir em papel que identifique a licitante. 
2 – O representante da empresa deverá trazer esta declaração de vistoria, já impressa, 

para o visto do representante da Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 
OBS 1.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

CONTRATO Nº. _____/2018. 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA E A 

EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME 

______________________________. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua 

Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta 

cidade de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP: 68790-000, 

com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS 

WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 304.410.562-53, OAB/PA nº 6.584 , residente e domiciliado na cidade de Santa Izabel do Pará, na 

Tv.  José Amâncio, número 1522, CEP: 68.790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ________________, representada pelo SR. ___________________, brasileiro, Secretário 

interino do Município de Santa Izabel, inscrita no CPF/MF sob o nº ________________  e portador do 

documento de identificação _______________, denominado aqui de CONTRATANTE, e a empresa 

______________________________, com sede na Rua __________________, nº, Centro, 

Cidade - ESTADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tem 

entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições da Lei 10.520/2002, e, 

subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo nº xx/201x, 

MODALIDADE LICITATORIA XXX, mediante as cláusulas e condições seguintes, 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de SERVIÇOS OU FONRECIMENTO DE BEM de XXXXX, para atender a 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, conforme condições, quantidade e 

especificações constantes no processo administrativo acima identificado, de acordo com as 

especificações abaixo: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

      

 

1.2. A contratação citada na subclausula 1.1 obedederá ao estipulado neste contrato, bem 

como as especificações técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos 

documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste, no que não o contrariem. São eles: 

1.2.1. Processo Administrativo _______/201x; TERMO DE REFERÊNCIA. 

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as 
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supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes. 

  

CLAÚSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

2.1. – O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades, 

especificações e termos dispostos no Termo de Referência do Edital que originou o presente 

contrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários de expediente. 

2.2. – O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta 

Secretaria, como frete ou descarga e outros. 

2.3. – O objeto desta licitação será(ão) recebido(s): 

2.3.1.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

do objeto com as especificações constantes da proposta da empresa, especificações técnicas e 

exigências editalícias. 

2.3.2. - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sua 

conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo assinado pelas partes. 

2.4. Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do 

contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com as 

exigências editalícias e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias para 

substituição do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e exigências 

editalicias 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO 
 

3.1. As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA GARANTIA 

 

4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência. 

4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90). 

4.3. O fornecedor deverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Órgão 

Demandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 5% sobre o 

preço do serviço a ser refeito. 

4.4. Caso seja efetuada a substituição de algum produto/serviço devido a falhas / problemas, o 

prazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do 

novo objeto. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 

5.1. O valor ordinário do presente instrumento é de R$ XXX (XXXXX compreendendo todas 

as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 

 

5.2. A CONTRATADA e o CONTRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência, 

com observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento 
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do bem ou serviço, por meio de ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco: 

____________, Agência: _____________, Conta Corrente nº _____________, quando 

mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o 

qual não tenha concorrido 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações 

Orçamentárias consignadas: 

 

Natureza da Despesa: 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA –DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato 

administrativo congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel 

cumprimento do pactuado neste contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO 

CONTRATANTE 
8.1. Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE 

deverá: 
8.1.1. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências do presente contrato. 

8.1.2. Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas; 

8.1.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

8.1.4. Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

8.1.5. Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às 

dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto, 

quando necessário; 

8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

8.1.7. Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do 

Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da 

CONTRATADA. 

8.1.8. As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado para fiscalizar 

o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo hábil, para a 

adição das medidas convenientes; 

 

8.2. Caberá a CONTRATADA: 

UO XX 

PT XX 

XX 

XX 

XX 
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Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato 

assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao 

fornecimento do objeto contratual: 
8.2.1. Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de referência 

e ata aderida. 

8.2.2. Executar diretamente o contrato, permitindo-se subcontratar em até 30% do valor; 

8.2.3. Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua 

contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei nº. 8.666/93; 

8.2.4. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento 

do objeto do contrato; 

8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP; 

8.2.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da CONTRATANTE; 

8.2.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo 

contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 

8.2.8. Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual; 

8.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

8.2.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao 

objeto da licitação; 

8.2.11. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

8.2.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

8.2.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com ela, ainda que acontecido nas 

dependências da CONTRATANTE; 

8.2.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao 

fornecimento do objeto contratual. 

8.2.15. Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais; 

8.2.16. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o 

seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e as 

orientações da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 

estabelecidos nas condições anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 

CONTRATANTE; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos 

pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão 

destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades 

solidária ou subsidiária. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 

9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório. 

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a 

Contratante ou a terceiros. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, 

sob pena de multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de 

atraso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 

decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente, à Contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 

entrega. 

10.2. Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega. 

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas 

hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a 

entrega. 

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 

execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, 

sujeitará a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o 

valor global do Contrato a contar do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados a Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUARTO– A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na 

cláusula e parágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem: 
a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato. 

b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do 

ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. Poderá ser rescindido o presente instrumento: 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 

8.666/93. 

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo 

procedimento administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da lei. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir 

o contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do constante no 11.1.1. não haverá indenização 

alguma a ser pago à Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

12.1. O prazo de vigência deste contrato será de xx (xx) meses, a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de preço e 

condições mais vantajosos à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO 

13.1. A CONTRATANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTRATADA venha 

celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1 - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia 

seguinte a sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO 

15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para 
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solução das demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas 

as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado 

conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor. 

 

Santa Izabel do Pará/PA, xxx de xxx de 2018. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA 

CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

1).   

 

 

2).   
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