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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2022-PMGP 

REGIME: EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO 

TIPO: MENOR PREÇO 

DIA DA ABERTURA: 22 DE SETEMBRO DE 2022 – HORA: 09:00h. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, através da Comissão 

Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 003/2021-

PMGP, torna público, que às 09h00min do dia XX de XX de 2022, na 

Rua Pedro Soares, SN, bairro Colegial – Goianésia do Pará - PA, 

em sessão pública, serão recebidos os envelopes contendo os 

documentos de habilitação e as propostas de preços dos 

interessados nesta licitação, observadas as normas e condições 

do presente Edital e seus Anexos, mediante as condições 

estabelecidas no presente instrumento convocatório que se 

subordina à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROLONGAMENTO DA AV. TANCREDO NEVES NO 

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ – PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 

233/2022, PROCESSO Nº 2021/792462 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE 

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1. Respeitadas às condições legais e as constantes deste 

Edital, poderá participar da presente CONCORRÊNCIA qualquer 

empresa legalmente estabelecida no País, que comprove ser 

especializada e credenciada na execução de obras de construção 

civil e como tal devidamente reconhecida pelo Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, devidamente 
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cadastradas e que satisfaça a todas as exigências do presente 

Edital de CONCORRÊNCIA, e seus anexos observados a necessária 

qualificação, na forma estabelecida no inciso II § 2º, do art. 

22, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

2.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 

elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o 

Município de GOIANÉSIA DO PARÁ não será, em nenhum caso 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

resultado do processo licitatório. 

 

2.3. GARANTIA DA PROPOSTA 

 

2.3.1. A Licitante deverá entregar na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura de Goianésia do Pará 

no dia da abertura do certame, sob pena de inabilitação, o 

comprovante da Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do 

valor global do(s) item(s), que compõem a CONCORRÊNCIA, 

recebendo da mesma comissão um recibo comprovando tal 

depósito ou apólice do seguro-garantia, o qual fará parte 

do envelope nº 01 – Habilitação. Dentre as modalidades de 

garantia temos: caução em dinheiro ou título da dívida 

pública, seguro-garantia, fiança bancária, ou através 

qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da 

Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentação 

do comprovante ou recibo entregue pela comissão anexado aos 

documentos do envelope nº 01 e com cópia junto aos 

documentos do envelope nº 02, sob pena de inabilitação. 

2.3.2. Caso a Licitante não retire sua proposta durante o 

período de validade definido no Edital a mesma perderá os 

direitos de assinatura contratual. 

2.3.3. Se a Licitante vencedora, deixar de assinar o 

Contrato ou não apresentar a Garantia de Execução 
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Contratual a contratante convocará através de ofício a 

empresa que ofertou o 2º menor preço no certame. 

2.3.4. O depósito indicado no subitem 2.3.1 deverá obedecer 

ao seguinte:  

a) Caução em dinheiro (moeda corrente e cheque) e 

títulos da dívida pública deverão ser depositados na 

Conta Corrente: 7414-4 - Banco do Brasil – Agência 

4164-5 em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA 

DO PARÁ; 

b) Caução em fiança bancária e seguro-garantia 

deverão ser entregues na sala da Comissão de 

Licitação desta PREFEITURA; 

2.3.5. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras 

ser-lhes-á restituída no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contado a partir da homologação da adjudicação. A Garantia 

de Proposta das Licitantes inabilitadas ser-lhes-á 

restituída no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir do 

encerramento da fase de habilitação; no caso de 

interposição de recurso o prazo de devolução será contado 

a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

 

2.4. DAS RESTRIÇÕES 

 

2.4.1. Empresa que não satisfaça as condições expressas 

neste Edital e seus anexos, bem como, a legislação 

específica que rege a matéria; 

2.4.2. 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; 

2.4.3. Empresa que se apresente na qualidade de 

subcontratada; 

mailto:cplpmgp@gmail.com


 

 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 – Goianésia do Pará – PA 

Email: cplpmgp@gmail.com 

Pá
gi

na
4

 

E
D
I
T
A
L
 

2.4.4. Empresa da qual o Dirigente, Diretor, Sócio ou 

Controlador, Responsável Técnico ou subcontratador seja 

empregado ou dirigente da Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA 

DO PARÁ ou de qualquer Órgão Público Municipal; 

2.4.5. As empresas que estejam sob falência, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação. 

2.4.6. Empresa consorciada ou em grupo de firmas; 

2.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

– OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU 

– Plenário). 

2.4.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do 

art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017). 

2.4.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação 

contida no art. 10 da Instrução Normativa SE-GES/MP nº 5, 

de 2017, e o disposto na Resolução nº 02, de 2008, da 

SEFA/PA. 

2.4.10. Empresas distintas, através de um único 

representante; 

2.4.11. Empresas que se enquadram no art. 9º da Lei nº 

8.666/93. 

2.4.12. Também não poderá participar direta ou indiretamente 

da licitação ou da execução das obras ou serviços 

contratados o autor do Termo de Referência ou executivo 

(pessoa física ou jurídica) ou Empresa associada ou que 

tenha sido associada ao consultor ou qualquer outra 

entidade que tenha elaborado o Termo de Referência; 

 

2.5. A participação na licitação implica, automaticamente, na 

aceitação integral dos termos deste Edital e seus Anexos e leis 

aplicáveis. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO 
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3.1. A representação por mandatário perante a Comissão de 

Licitação deve ser feita mediante procuração expedida pelo 

responsável legal da empresa, com cópia do contrato social (ou 

equivalente), CNPJ e cópia do documento oficial de identificação 

que tenha foto comprovando que a representação foi autorizada 

por pessoa competente a fazê-lo, onde conste a expressa 

responsabilidade para representar a licitante na presente 

Licitação, em original ou em cópia autenticada devidamente 

reconhecida em cartório, a qual será apresentada juntamente com 

um documento de identificação com fotografia. 

3.2. Caso seja sócio ou titular da empresa, o licitante deverá 

apresentar o contrato social (ou equivalente), CNPJ e cópia do 

documento oficial de identificação que tenha foto documento que 

comprove a sua competência de representar a mesma. 

3.3. A identificação do representante será feita no momento da 

entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preços, no 

início da sessão pública. 

3.4. Na hipótese de a licitante participante enviar portador não 

qualificado para apresentá-la, na forma do disposto nos itens 

3.1 e 3.2 deste capítulo, não será, por isso, inabilitada para 

participar da licitação, mas não poderá o simples portador, se 

manifestar em nome da licitante durante as sessões. O portador 

sem poderes de representação, não poderá se qualificar como 

legitimo defensor dos interesses da proponente; não terá direito 

de assinar a ata da sessão, nem solicitar que se consignem 

observações que eventualmente julguem necessárias. 

3.5. Como condição prévia ao credenciamento do licitante e 

participação nesta licitação, a comissão verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto a existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou futura contratação, mediante consulta: 
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3.5.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

– CEIS, mantido pela Controladoria - Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

3.5.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional 

de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido). 

3.5.3. Constatada a existência de sanção que impeça a 

participação, a comissão reputará o licitante 

impossibilitado de participação, por falta de condição. 

3.5.4. Não ocorrendo a impossibilidade por força das 

situações acima mencionadas, será aceita a participação dos 

licitantes, conforme demais exigências previstas neste 

instrumento convocatório. 

 

3.6. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE: 

 

3.6.1. Quando da participação das microempresas e empresas 

de pequeno porte deverão ser adotados os critérios 

estabelecidos nos arts. 42 a 45, da Lei Complementar 

123/2006 e inciso 1º do art. 43 da lei 155/2016, quais 

sejam: 

 

a) Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o 

empresário a que se refere o art. 966, da Lei nº 

10.406, de 10/01/2002; devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso; 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para 
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efeito de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério 

da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014). 

d) A não regularização da documentação, no prazo 

previsto no subitem c deste Edital, implicará 

decadência do direito de contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 

facultado à Administração, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a Licitação; 

e) Será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte; 

f) Para efeito desta Licitação (CONCORRÊNCIA), de 

acordo com o § 1º, art. 44 da Lei Complementar 

123/2006, entende-se por empate, àquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada; 

g) Para efeito do disposto no art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 
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I.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado; 

II.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, na forma do inciso I 

do caput deste artigo, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei 

complementar 123/2006, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

III.No caso de equivalência dos valores apresentados 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 

123/2006, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique quem primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

 

h) Na hipótese da não contratação nos termos previstos 

na alínea “g”, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

i) O disposto na alínea “g” se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte; a 

microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do 

empate previsto na alínea “f”, mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

definido pelo Presidente da Comissão de Licitação, sob 

pena de preclusão. 
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j) Neste processo não será aplicado o previsto nos 

arts. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006, de 14 

de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei 

Complementar 147/2014. 

k) A licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado, deverá apresentar no ato do 

credenciamento a Declaração de Enquadramento como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A não entrega 

desta declaração indicará que a licitante optou por 

não utilizar os benefícios previstos na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA FINANCEIRA 

 

4.1. Os documentos e a proposta financeira, exigidos neste 

Edital, deverão ser apresentados em envelopes distintos, 

devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, contendo, 

obrigatoriamente, as seguintes indicações:  

 

ENVELOPE Nº I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2022-PMGP 

DATA DE ABERTURA: __ DE _______ DE 2022 – HORA: __:__ HS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ______________________ 

C.N.P.J: __________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: ___________________ 

 

ENVELOPE Nº II – PROPOSTA PREÇOS 

 

PREFEITURA MUNICPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2022-PMGP 

DATA DE ABERTURA: __ DE _______ DE 2022 – HORA: __:__ HS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ______________________ 

C.N.P.J: __________________ 

ENDEREÇO COMPLETO: ___________________ 
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5. DA HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os documentos de habilitação exigidos serão apresentados em 

cópia autenticada ou em cópia simples, desde que acompanhados 

dos respectivos originais, para autenticação pela Comissão de 

Licitação, à exceção das certidões obtidas via internet. 

5.2. A falta da apresentação dos documentos originais acarretará 

a inabilitação do proponente. 

5.3. Os documentos relativos à habilitação que não fixarem o 

prazo de validade, serão considerados, observando-se o limite 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de emissão 

do documento até a data de abertura da licitação. 

5.4. A não apresentação dos documentos de Habilitação e Proposta 

Comerciais, devidamente encadernados e numerados, será de 

inteira responsabilidade do proponente. Em nenhuma hipótese, 

principalmente durante a reunião de recebimento e abertura de 

propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá ser 

responsabilizada por extravio de documentos apresentados soltos, 

presos por clipes, barbantes, grampos ou outros meios, 

insuficientes para a manutenção / integridade do caderno de 

habilitação / documentação / Proposta Comercial. 

 

5.5. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

5.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 

alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, e do art. 7, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016. 

5.5.2. Para a Habilitação Jurídica, é exigido no envelope 

nº 1 os seguintes documentos: 
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5.5.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

5.5.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

5.5.2.3. Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, 

filial ou agência; 

5.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

5.5.3. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade 

empresária estrangeira em funcionamento no País;  

5.5.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

5.6. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, 

através de Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e da Dívida Ativa da União da sede 

do licitante; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, 

através de Certidão expedida pela Secretária da 

Fazenda da sede do licitante (se a sede do licitante 
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for o Pará, deverão ser apresentadas as Certidões 

Negativas Tributárias e Não Tributária); 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal 

através de Certidão expedida pela Secretaria de 

Finanças do Município da sede do licitante; 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

 

5.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação neste certame, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta tenha alguma restrição.  

5.6.2. Havendo restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, 

contados a partir do momento em que o proponente for 

declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Comissão, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa. 

5.6.3. A não regularização da documentação, no prazo 

previsto no subitem anterior implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, sendo facultado à administração convocar os 

licitantes remanescentes na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato.  

 

5.7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
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5.7.1. Capacidade técnico-profissional: A capacidade técnico-

profissional diz respeito à comprovação fornecida pelo 

licitante de que possui em seu quadro permanente, 

profissional, detentor de Certidão de Acervo Técnico–CAT, 

expedido pelo CREA e/ou CAU, por execução de obra ou serviços 

de características semelhantes às do objeto licitado, conforme 

as informações dos itens a seguir: 

5.7.2. Comprovação de aptidão de capacidade técnica para 

desempenho de atividade pertinente a execução dos serviços de 

terraplenagem, sinalização, drenagem e pavimentação com 

revestimento em concreto asfáltico, devidamente registrados 

no CREA/PA; 

5.7.3. Apresentação de no mínimo de 01 (um) atestado de 

capacidade técnica que comprove a execução dos serviços de 

terraplenagem, sinalização, drenagem e pavimentação com 

revestimento em concreto asfáltico; 

5.7.4. Certidão de registro da empresa no Conselho Regional 

da Engenharia e Agronomia-CREA e/ou Conselho Regional da 

Arquitetura e Urbanismo-CAU, com o nome do(s) 

responsável(eis) técnico(s). 

5.7.5. Se a licitante pertencer a outra região, consagrar-

se vencedora do certame deverá apresentar, por ocasião da 

assinatura do contrato, registro ou inscrição no Conselho 

Regional de Engenharia, Agronomia-CREA, atualizado, com 

visto do CREA/PA. 

5.7.6. Certificado de Registro no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia) em nome do engenheiro civil, 

profissional este que será o responsável técnico pelos 

serviços do objeto da licitação. Este certificado deverá 

estar com prazo de vigência em vigor; 

5.7.7. Comprovação de que possui em seu quadro, até a data 

da recepção dos envelopes, Engenheiro Civil, detentor(es) 
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de atestado de responsabilidade técnica, acompanhada da 

respectiva CAT (Certidão de acervo técnico) emitida pelo 

CREA, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações. 

5.7.8. O profissional indicado pela licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional deverá 

participar da execução do objeto desta contratação. 

Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por 

outro de experiência equivalente ou superior, desde que 

atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja 

aprovada previamente pela Fiscalização. 

5.7.9. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem 

atestados de um mesmo profissional, como comprovação de 

qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

 

5.8. DA QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO – FINANCEIRA. 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devidamente 

registrado no órgão competente, que comprove o 

Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor da proposta apresentada pela licitante 

na Licitação, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de três meses da 

data de apresentação da proposta. No caso de sociedades 

por ações, o balanço patrimonial de sociedades 

anônimas deverá ser acompanhado da publicação em 

Diário Oficial e jornal de grande circulação e do 

registro da Junta Comercial; 
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a.1) Deverá ser apresentado, devidamente assinado 

pelo profissional responsável pelo Balanço da 

empresa, demonstrativo comprovando a boa situação 

financeira através dos cálculos seguintes: 

a.1.1) Índice Liquidez Geral (ILG) não inferior a 

1,00 (um inteiro), obtida pela fórmula:  

 

AC + RLP 

LG= ------------------- ≥ 1,00 

PC + ELP 

 

a.1.2) Índice Liquidez Corrente (ILC) não inferior 

a 1,00 (um inteiro), obtida pela fórmula:  

 

AC 

LC = ------- ≥ 1,00 

PC 

 

a.1.3) Índice de Endividamento (IEN) não superior 

a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela fórmula:  

 

PC + ELP 

IEN = ------------------- ≥ 0,40 

AT 

 

OBS: Os fatores constantes da fórmula “a.1.1”, “a.1.2” e “a.1.3” 

serão extraídos do balanço patrimonial exigido no item 5.8 a) 

deste Edital, onde: 

 

AC - Ativo Circulante 

RLP - Realizável em Longo Prazo 

PC - Passivo Circulante 

ELP - Exigível em Longo Prazo 
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AT - Ativo Total 

 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida 

pelo distribuidor do juízo da comarca em que se 

localizar a sede da pessoa jurídica. 

 

6. DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1. Declaração expressa do responsável legal da licitante de 

que não existe SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO. 

6.2. A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES deve ser 

apresentada de acordo com o art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, e conforme modelo constante do Anexo. 

6.3. Declaração de que a licitante não foi considerada INIDÔNEA 

por nenhum órgão da Administração Pública, emitida pela 

licitante (ANEXO); 

6.4. Declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de 

atendimento às exigências quanto à habilitação e à proposta, 

previstas no edital. 

6.5. Declaração do licitante obrigando-se a manter durante toda 

a execução do contrato, caso seja vencedor, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação nos termos do 

art. 55, XIII da Lei nº 8.66693 e alterações posteriores. 

6.6. Alvará de funcionamento da empresa, expedido pela Prefeitura 

de sua sede; 

6.7. Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura Municipal 

de GOIANÉSIA DO PARÁ ou declaração de comparecimento ou 

conhecimento dos locais; 

6.8. Todas as declarações neste instrumento exigidas deverão 

estar em papel timbrado da empresa assinado pelo responsável 

legal. 

6.9. Cada uma das firmas Licitantes, desejando apresentar 

preposto, deverá fazê-lo mediante um único representante, com 

mailto:cplpmgp@gmail.com


 

 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 – Goianésia do Pará – PA 

Email: cplpmgp@gmail.com 

Pá
gi

na
1

7
 

E
D
I
T
A
L
 

procuração específica para a presente CONCORRÊNCIA, que deverá 

se identificar no ato da abertura da Licitação. 

6.10. Todos os documentos acima exigidos se referem à jurisdição 

do local de domicílio ou da sede da licitante. 

6.11. O licitante que deixar de apresentar qualquer documento 

exigido para habilitação ou apresentar documentação incompleta 

ou em desconformidade com as exigências deste Edital serão 

inabilitados e terão suas propostas financeiras assinadas pelos 

presentes sobre o lacre e devolvidas após o decurso do prazo 

recursal. 

6.12. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição 

aos documentos relacionados neste edital. 

6.13. Deverão ser apresentados somente os documentos necessários 

e suficientes para as comprovações exigidas. 

6.14. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, 

salvo autorização expressa do Presidente. 

6.15. DA VISITA TÉCNICA 

a) A visita ao local de execução dos serviços será realizada 

nos dias XX e XX de XX de 2022 das 08h00min às 14h00min horas. 

Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 

celular nº (94) 992434133, PATRYCK SWAZZER TEIXEIRA DANTAS, 

Engenheiro da PMGP, para agendar a visita técnica no local 

onde serão executados os serviços. Todos os custos associados 

com a visita serão de inteira responsabilidade de cada 

PROPONENTE. Não haverá visita fora do horário acima 

determinado. O Engenheiro Civil credenciado pela licitante 

para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se munido de 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e Carteira 

do CREA devidamente atualizadas. Não será emitido atestado de 

visita em nome do mesmo engenheiro para mais de uma empresa. 

b) O Atestado de Visita será emitido pelo Departamento de 

Engenharia, declarando que a licitante, através de seu 
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engenheiro civil membro da equipe Técnica visitou os locais 

onde serão executados os serviços, que tomou conhecimento de 

todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente 

na execução dos mesmos, e, que obteve todas as informações 

necessárias à elaboração da Proposta. 

c) A visitação será limitada a um licitante por vez, de forma 

a evitar a reunião de interessados em data e horário marcado 

capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de 

concorrentes. 

d) A visita técnica não será obrigatória, mas a licitante terá 

que apresentar uma declaração de comparecimento ou 

conhecimento dos locais. 

e) Para todos os efeitos, considerar-se-á que o licitante tem 

pleno conhecimento do local e de todas as informações para 

execução do objeto, não podendo alegar posteriormente a sua 

insuficiência, nem pleitear modificações nos preços, prazos e 

condições ou requerer o reequilíbrio econômico-financeiro em 

decorrência da falta de informações sobre o objeto. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. A proposta deverá ser entregue em 01 (uma) via em envelope 

lacrado, datilografada ou informatizada, impressa com clareza, 

sem rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da própria empresa 

em todas as páginas, com preços expressos em moeda corrente 

nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula 

(Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados em algarismo (unitário 

e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as 

despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, 

impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e 

indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado. 

7.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo 

(rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP e UF) telefone, fax e 
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endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da 

conta corrente e da Agência no qual serão depositados os 

pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem 

como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de 

assinatura do contrato, quando for o caso. 

7.3. Ter a validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data de abertura do envelope “proposta”. 

7.4. Preço Global, fixo e irreajustável, na forma da lei, 

correspondente à totalização da planilha de serviços. A fixação 

do preço global não exclui o pagamento das obras e serviços 

extraordinários, não previstos no projeto e especificações, 

desde que necessários e autorizados pela Prefeitura Municipal, 

tomando-se por base os menores preços unitários, constantes da 

planilha de quantidades e preços apresentada pelo licitante, 

dentro do limite legal. 

7.5. Data e Assinatura do Responsável pela empresa e rubrica em 

todas as vias. 

7.6. Não serão levadas em consideração as propostas enviadas via 

telegrama, e-mail ou fac-símile. 

7.7. A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo do 

Anexo XIII. 

7.8. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Custos (ANEXO II); 

7.9. Cronograma de Execução Físico-Financeiro; 

7.10. Composição de Preços, composição do BDI, composição dos 

encargos sociais e trabalhistas e composição de custos de mão de 

obra (devendo conter EPI, exames admissionais, alimentação e 

transporte). 

7.11. Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora 

qualquer custo que não tenha sido incluído em sua planilha ou 

com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da 

obrigação assumida, excluindo-se a Prefeitura Municipal de 

qualquer solidariedade ou subsidiariedade assim como não será 

considerado para majoração dos preços. 
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7.12. A empresa não poderá modificar os preços ou as condições 

de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e 

informações sobre os serviços licitados e/ou condições locais 

existentes ou, ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados. 

7.13. Obrigatoriamente deverão estar gravados em CD-ROM/Pen Drive 

em arquivo formato Excel: a Proposta, a planilha, o cronograma 

e Composição de Preços que servirá para conferencia das propostas 

a fim de melhorar e agilizar a sessão e deverá ser juntado 

imprescindivelmente dentro do Envelope Proposta. 

 

8. DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1. A presente licitação, seu processamento e todos os atos dela 

decorrentes, reger-se-ão pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações posteriores. Os trabalhos da reunião 

para recebimento dos documentos e abertura das propostas 

obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes: 

 

a) Inicialmente no horário marcado, serão recebidos os 

envelopes contendo a documentação de Habilitação e Propostas 

de Preços. Todo o processo de recebimento e abertura da 

documentação e propostas deverá ser acompanhado por parte dos 

licitantes; 

b) Compete à CPL, avaliar o mérito a autenticidade dos 

documentos e informações prestadas, bem como julgar a 

capacidade de cada proponente; 

c) Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo 

para interposição de recursos ou no caso renúncia de direito 

recursal, a Comissão procederá na mesma ou em outra reunião, 

a abertura das propostas de preços dos licitantes habilitados; 

d) As propostas de preços serão abertas na presença dos 

licitantes interessados, sendo, no entanto, o resultado do 
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julgamento divulgado somente após os trabalhos de análises 

das mesmas; 

e) Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 

retificação às propostas, depois de apresentadas; 

f) Após o final da reunião será lavrada a Ata circunstanciada 

a qual será assinada pela Comissão e pelos licitantes 

presentes; 

g) Qualquer tentativa, por parte de um licitante, de procurar 

influenciar à CPL no processo de julgamento e decisões de 

adjudicação resultará na rejeição de sua proposta; 

h) Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de 

Licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura das Propostas; 

i) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o 

impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito 

em julgado da decisão a ela pertinente; 

j) A não Habilitação do licitante importa preclusão do seu 

direito de participar das fases subsequentes; 

k) Declarado encerrado pela CPL o recebimento dos envelopes de 

Habilitação e Propostas, não mais será aceita a participação 

de licitantes retardatários. 

 

9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Serão habilitados, os licitantes que cumprirem todas as 

exigências estabelecidas no item HABILITAÇÃO, deste Edital. 

9.2. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de 

proposta, salvo por motivo de fato superveniente e aceito pela 

CPL. 

9.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as 

propostas forem desclassificadas, o Presidente poderá fixar-lhes 

o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação e/ou de outras propostas escoimadas das causas 
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referidas nas condições anteriores (§ 3º do art. 48 da Lei 

8.666/93). 

 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1. À Comissão cabe receber, analisar, julgar e classificar a 

proposta financeira, de forma objetiva, considerando as 

prescrições legais estabelecidas no art. 48 da Lei nº 8.666/93, 

fase que correrá desde sua abertura até a publicação do 

julgamento no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIANÉSIA DO PARÁ. 

10.2. Após a abertura das propostas, nenhuma informação adicional 

será aceita ou considerada para efeito de julgamento, exceto 

quando solicitado por escrito pela Comissão. 

10.3. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO, em regime de execução 

INDIRETA e EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, desde que a proposta 

esteja de acordo com as especificações deste Edital e seus 

anexos. 

10.4. A proposta que apresentar discordância entre o valor 

numérico unitário e o total de cada item, prevalecerá o valor 

unitário. 

10.5. Caso haja alguma divergência entre os quantitativos 

indicados na proposta e os indicados nas planilhas de orçamento 

do Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, a Comissão de Licitação 

reservar-se-á o direito de corrigir e refazer os cálculos da 

proposta, mantendo-se inalterado o preço unitário e a 

quantidade. 

10.6. A falta de data, assinatura na proposta, CNPJ, endereço 

completo e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria 

licitante poderá ser suprida pelo representante legal presente 

à reunião de abertura dos envelopes com poderes para esse fim. 

10.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a 

classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato 

mailto:cplpmgp@gmail.com


 

 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 – Goianésia do Pará – PA 

Email: cplpmgp@gmail.com 

Pá
gi

na
2

3
 

E
D
I
T
A
L
 

público, sendo todos os licitantes convocados conforme disposto 

no Parágrafo 2º do Art. 3º da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

10.8. O licitante poderá oferecer outras vantagens não previstas 

neste Edital, porém não serão levadas em consideração no 

julgamento das propostas. 

10.9. Em qualquer fase da licitação a Comissão de Licitação 

poderá promover diligência para esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 

10.10. A licitante deverá indicar o percentual do BDI. 

10.11. Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

 

10.11.1. Não atender as exigências deste Edital. 

10.11.2. Apresentar valor global superior do valor máximo 

estipulado no Termo de Referência, ou com preços 

manifestamente inexequíveis apurados de acordo com o 

art.48, inciso II, da Lei n.º 8.666/93; 

10.11.3. Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero (art. 44, § 3 º, da Lei supra); 

10.11.4. Apresentar serviços alternativos, devendo o 

proponente se limitar às especificações do Edital; 

10.11.5. Propor preços e vantagens baseados nos valores 

apresentados pelos demais licitantes. 

10.11.6. Deixar de apresentar a planilhas de quantitativos 

exigidos neste Edital. 

10.11.7. Apresentar conteúdo desconforme ou incompatível 

com a Lei de Licitações e/ou com este Edital. 

10.11.8. Os preços unitários, parciais, totais e global, 

cotados pelo licitante terão obrigatoriamente que 

contemplar todas as despesas, com materiais, mão de obra, 

equipamentos, tributos, encargos sociais, benefícios, lucro 

e despesas indiretas, inclusive vigilância do canteiro de 

obras e outras necessárias para a total execução da obra, 
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devendo ser compatíveis com o grau de dificuldade de cada 

serviço. 

10.11.9. No caso de erros nas multiplicações ou nos totais 

parciais e globais dos orçamentos, a Comissão fará as 

devidas correções, considerando sempre como corretas as 

quantidades e preços unitários expressos na proposta de 

preços. O preço global a ser obtido pela Comissão será o 

novo preço obtido do somatório dos produtos dos 

quantitativos pelos preços unitários, mais as verbas, 

existentes no orçamento. 

10.11.10. A Comissão poderá declarar simbólico ou irrisório 

um dado preço de oferta, desde que encontre evidência 

bastante para sustentar sua tese na incompatibilidade da 

proposta com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos. 

10.11.11. Na proposta prevalecerão, em caso de discordância 

entre os valores numéricos e por extenso, estes últimos. 

10.11.12. Atendidas as condições estabelecidas neste 

Edital, será considerado vencedor o licitante cuja proposta 

resultar no menor preço global. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA ADJUDICAÇÃO, DOS PRAZOS, DO 

PAGAMENTO E VIGÊNCIA. 

 

11.1. Os recursos financeiros para pagamento desta CONCORRÊNCIA 

correrão à conta da dotação orçamentária: 

 

ORGÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 

TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO 

 

Projeto Atividade: 

15.451.0019.1.017 – OBRAS DE INFRAESTRUTUTA E EXPANSÃO NA ZONA 

URBANA E RURAL. 

4.4.90.51 – Obras e Instalações  
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11.2. A adjudicação deste processo será efetuada pela Comissão 

Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO 

PARÁ, em favor da proposta vencedora. 

11.3. O licitante vencedor será convidado a assinar o respectivo 

contrato, cuja minuta está anexa ao presente edital, tendo para 

isto 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da 

comunicação. 

11.4. O prazo de execução dos serviços será de 150 dias e a 

vigência do contrato até 31 de dezembro de 2022, e terão início 

a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas 

condições e nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

11.5. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de 

um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico 

financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos 

serão analisados e julgados pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal do Município; 

11.6. Os pagamentos dos serviços licitados serão efetivados 

conforme a seguir: 

 

11.6.1. O intervalo de apuração dos dados físicos para 

cálculo do boletim de medição não poderá ser inferior a 30 

(trinta) dias. 

11.6.2. O período de apuração dos dados físicos será sempre 

o mês cheio, ou seja, do dia 1º (primeiro) ao dia 30/31 

(trinta / trinta e um), salvo no primeiro boletim de 

medição, que compreenderá o período da data de assinatura 

do CONTRATO até o último dia do mês de sua emissão. 

11.6.3. Somente serão efetuados mediante a apresentação das 

respectivas faturas e Notas Fiscais, correspondentes aos 

serviços consignados nos Boletins de Medição, fornecidos 

pela CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 

respectiva medição pela sua fiscalização. 
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11.6.4. As Medições poderão ser mensais e procedidas até o 

5º (quinto) dia dos meses subsequentes ao início da execução 

da obra, constante na Ordem de Serviço. 

11.6.5. As faturas serão pagas até o 15º (décimo quinto) 

dia após a sua apresentação. 

11.6.6. Será condição para o primeiro pagamento dos 

serviços: apresentar o alvará da obra, comprovação da 

matrícula da obra, no INSS (CEI) e FGTS, pagamentos serão 

efetuados pela Secretaria de Finanças do Município de 

Goianésia do Pará contra a entrega dos seguintes 

documentos, que serão retidos pela Contratante: 

 

a) Nota fiscal/fatura emitida com base no certificado 

de medições; 

b) Certificado de medição, atestado pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal; 

c) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

11.6.7. Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, até 

15º (décimo quinto) dia após o mês da realização dos 

serviços, com base nos certificados de medições realizados, 

após as conferências e autorizações, segundo as exigências 

administrativas em vigor. Se tais medições forem inferiores 

às previsões do cronograma físico, a Contratante pagará 

somente os valores das medições efetivamente conferidas. 

11.6.8. Se os serviços medidos forem superiores às previstas 

do cronograma físico, a Contratante poderá a seu critério 

pagar os valores que excederem aos previstos. 

11.6.9. A Contratante, no ato do pagamento, fará a retenção 

do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o valor da nota 
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fiscal/fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento à 

Secretaria de Tributação e Finanças do Município dos 

valores efetivamente retidos. 

11.6.10. Para o pagamento dos serviços executados em cada 

etapa, a Contratada deverá entregar à Contratante, até o 

terceiro dia útil do mês subsequente ao mês de referência 

da medição, a nota fiscal/fatura, e demais documentos 

conforme item 11.6.6 deste contrato, emitida em REAL. 

 

11.7. Nos casos de serviços acrescidos ou realizados 

antecipadamente por prévia autorização da Prefeitura Municipal 

ou por ele determinado, os pagamentos respectivos serão feitos 

de acordo com o disposto no item 11.6.8 deste contrato. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, 

decorrentes do disposto neste Edital caberá recurso no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da data da abertura da proposta 

e lavratura da Ata, tudo de acordo com o que estabelece o art. 

109 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei nº 

8.666/93, ficam os autos desta CONCORRÊNCIA na CPL com vista 

franqueada aos interessados. 

12.3. Interposto o recurso será comunicado às demais licitantes 

que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo 

este período, impugnado ou não, a Comissão de Licitação poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou 

fazê-lo subir, devidamente informado à ordenadora de despesa da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, através do Presidente 

da CPL. 

12.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da 

licitante que pretender reconsideração total ou parcial das 
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decisões da Comissão de Licitação deverão ser apresentadas por 

escrito exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

 

13. DAS SANÇÕES 

 

13.1. Adjudicatário que não quiser ou não puder, por qualquer 

motivo, assinar o contrato administrativo decorrente desta 

licitação incorrerá em multa correspondente a 10% (dez por cento) 

do valor de sua proposta. 

13.2. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei 

nº 8.666/93, serão aplicadas multas de: 

 

13.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na 

execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) dias; 

13.2.2. 10% (dez por cento) cumulativos sobre o valor da 

parcela não cumprida do contrato e rescisão do pacto, a 

critério da CONTRATANTE, e, caso de atraso nas obras 

superior a 30 (trinta) dias. 

 

13.3. As multas aplicadas serão descontadas ex-officio em 

qualquer crédito existente da Contratada. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

14.1. A fiscalização da obra será procedida pelo Engenheiro da 

PMGP, o qual terá total liberdade para rejeitar qualquer material 

ou serviço considerado de qualidade não condizente com as 

especificações dos serviços. 

 

15. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO 

 

15.1. No interesse da Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, 

o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou 
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suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 

disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

15.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessária, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor 

contratado; e 

15.3. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta 

Condição; e 

15.4. Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial 

atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes do 

acordo celebrado entre as partes. 

15.5. Em caso de supressão dos serviços, se a licitante vencedora 

já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, 

estes deverão ser pagos pela Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA 

DO PARÁ, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros 

danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. A apresentação da Proposta configura que o licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e demais condições e locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da Presente Licitação. 

16.2. A Comissão de Licitação atenderá aos interessados na Rua 

Pedro Soares, SN, Bairro Colegial – 68639-000 – Goianésia do 

Pará, para melhores esclarecimentos. 

16.3. É facultada à CPL, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo. 

16.4. A CONCORRÊNCIA poderá ser anulada em qualquer tempo, desde 

que seja constatada irregularidade no processo e/ou no seu 

julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por 

decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória 
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relevância de interesse da Administração Municipal, sem que 

caiba aos licitantes qualquer indenização. 

16.5. As dúvidas e divergências que, eventualmente possam surgir 

em decorrência do Contrato, e que não possam ser dirimidas 

diretamente entre as partes contratantes, ficarão sujeitas ao 

foro de GOIANÉSIA DO PARÁ, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

16.6. Não serão considerados os envelopes de Habilitação de 

Proposta de Preços, apresentados após o dia e hora marcados ou 

em local diferente do determinado neste Edital. 

16.7. A entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta implicará 

na total sujeição aos termos deste Edital e seus anexos. 

16.8. A Comissão Permanente de Licitação se considerar 

necessário, poderá solicitar dos licitantes em todas as fases da 

licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados 

adicionais, sendo que tais esclarecimentos não poderão implicar 

em modificação da Proposta. 

 

17. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 

17.1. As dúvidas quanto à interpretação de qualquer condição 

estabelecida neste Edital e seus Anexos, bem como os pedidos de 

esclarecimento sobre os mesmos, deverão ser formuladas por 

escrito e entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 

nos dias úteis, horário de 08h00min (oito) horas às 14h00min 

(quatorze) horas, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

corridos antes da data fixada para entrega das propostas. 

17.2. Os esclarecimentos prestados serão fornecidos pela CPL, 

por escrito, a todas as proponentes, até 03 (três) dias corridos 

antes da data fixada para entrega das propostas. 

17.3. Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos 

verbais. 
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17.4. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

17.5. Uma empresa não pode ser representada por mais de uma pessoa 

e uma pessoa não pode representar mais de uma empresa. 

 

18. PREÇO E DO REAJUSTAMENTO  

 

18.1. Os preços a serem praticados serão os de oferta em proposta; 

18.2. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

19. ADITAMENTOS AOS DOCUMENTOS DE SELEÇÃO 

 

19.1. A Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ reserva-se o 

direito de até 05 (cinco) dias corridos antes da apresentação 

das propostas, emitir aditamentos aos documentos desta 

CONCORRÊNCIA para rever, emendar, modificar ou corrigir 

quaisquer de suas partes. 

19.2. Somente terão valor às informações adicionais, correções, 

explicações ou interpretações dos documentos desta CONCORRÊNCIA 

fornecidas através de aditamentos emitidos pela Prefeitura 

Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ/CPL - Comissão Permanente de 

Licitação, os quais serão numerados por ordem de emissão. 

19.3. As eventuais medidas judiciais decorrentes deste edital e 

seus anexos e da interpretação de seus correspondentes termos e 

condições, deverão ser propostas no Foro da Comarca de GOIANÉSIA 

DO PARÁ, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

19.4. São partes integrantes deste edital, os seguintes anexos:  

 

Anexo I   – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

Anexo II  - Planilha Estimativa de Custo e Formação de Preços; 

Anexo III – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

Anexo IV  – Planilha Estimativa de Encargos Sociais; 

Anexo V   – Composição de Preços Unitários – CPU; 
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Anexo VI   – Memoria de Cálculo; 

Anexo VII  – Cronograma físico-financeiro; 

Anexo VIII - Procuração para Credenciamento; 

Anexo IX   - Declaração de Responsável Técnico; 

Anexo X    – Declaração de Inexistência Fatos Impeditivos;  

Anexo XI   - Declaração que não emprega menor de 18 anos; 

Anexo XII  - Declaração de Idoneidade; 

Anexo XIII - Modelo de Proposta;  

Anexo XIV  – Minuta de Contrato;  

Anexo XV   – Projetos; 

Anexo XVI - Documento Referentes à Responsabilidade Técnica 

(ART/RRT referente a totalidade das peças técnicas produzidas 

por profissional habilitado); 

 

Goianésia do Pará - PA, 23 de agosto de 2022. 

 

 

MARCIO ANDERSON COSTA E SOUZA 

Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 
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ANEXO I 

 

MEMORIAL DISCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS NO 

MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA. 

LOCAL / DATA: GOIANÉSIA DO PARÁ /PA - ______ DE 2022. 

 

MEMORIAL DISCRITIVO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste 

memorial, no caderno de especificações técnicas e nas 

quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da 

elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela 

CONTRATADA.  

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 

diretrizes constantes no caderno de especificações. Todos os 

serviços serão executados em completa obediência aos princípios 

de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras. 

 

2. CONCEITUAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto contempla a Pavimentação de vias Públicas-Urbanas 

 

3. OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Este projeto tem como objetivo principal a melhoria das 

condições de trafegabilidade das mesmas, de forma a garantir a 

população o acesso aos serviços de utilidade pública, bem como 

a melhora da qualidade de vida, tanto das pessoas residentes na 

área, como dos transeuntes, por se tratar de vias de grande 

movimento. 

 

4. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Goianésia do Pará é um município do estado do Pará, com uma 

área territorial de 7.021km², distante a 360 km da Capital Belém. 

Pela última estimativa populacional do IBGE, possui 39.352 

habitantes. 

 

5. INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

 

No caso de divergências de interpretação entre documentos 

fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridades:  
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Em caso de divergências entre o caderno de especificações 

e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser consultada a 

CONTRATANTE.  

Em caso de divergência entre os projetos de datas 

diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.  

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

 

 

6. FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

 

Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos 

executivos para execução da obra. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execução da 

obra será de competência do CONTRATADO.   

O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, 

engenheiros e/ou seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas 

burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de 

responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO). 

 

7. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

 

Todo material empregado na execução dos serviços será de 

primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se 

enquadrarem nas especificações fornecidas.  

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde 

que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua 

utilização. O CONTRATADO obriga-se, no entanto, a demonstrar a 

similaridade do material ou equipamento proposto mediante a 

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que 

atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

 

8. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 

O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e 

ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua 

utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com 

relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério 

do Trabalho.  

O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições 

de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no 

cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer 

equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por 

profissionais especializados, a fim de evitar acidentes.  

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não 

seja de propriedade do CONTRATADO, este será obrigado a sublocá-

lo imediatamente, visando não se observar atrasos na execução 

dos serviços. 
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9. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 

O construtor se obriga a manter na obra todos os 

equipamentos de proteção individual - "E.P.I.” - necessários à 

execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.  

Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá ser 

exigida pelo CONTRATANTE, de acordo com o porte da obra, a 

presença, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA".  

Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser 

responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de 

algum serviço da obra. 

 

10. LICENÇAS E FRANQUIAS 

 

O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças 

necessárias ao início dos serviços, bem como pagamento de todas 

as taxas e emolumentos.  Incluímos neste item as despesas 

decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, 

exigidos pela Municipalidade local.  

O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e 

riscos de engenharia, em Companhia de sua preferência. Será 

entregue ao CONTRATANTE, cópia da apólice destes seguros. Será 

de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as multas, 

bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da 

execução da obra.   

O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento 

a todas as exigências formuladas pelos órgãos, no prazo 

suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra.  Após 

a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento 

da edificação, o construtor enviará os originais destas 

declarações ao Proprietário. Somente após este procedimento será 

possível dar a obra por encerrada. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente caderno de especificações técnicas tem por objetivo 

orientar a execução dos serviços de terraplenagem, sinalização, 

drenagem e pavimentação com revestimento em Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente nas Vias Públicas -Urbanas do município de 

Goianésia do Pará - PA. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL 

 

ITEM 1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1. Administração Local de Obra 
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Consiste na equipe de engenharia que irá administrar a 

execução da obra. Essa equipe será de responsabilidade da 

CONTRATADA, a mesma deverá realizar todos os pagamentos de 

impostos e alimentação para os contratados. Essa equipe ficará 

a critério da CONTRATADA para a seleção dos profissionais, que 

serão um Engenheiro Civil e um Vigia noturno, os mesmos deverão 

ser em horários integrais do início até o final da obra. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em UND, pela totalidade do serviço 

executado. 

 

ITEM 2 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

2.1. Mobilização e Desmobilização da Obra 
 

Devido à necessidade de equipamentos de grande porte para 

a execução dos serviços, deverá ser executada a mobilização 

destes equipamentos até a área a ser pavimentada. O local mais 

próximo do canteiro de obras a disponibilizar esses equipamentos 

é o município de Breu Branco, localizado no estado do Pará, a 60 

km do município de Goianésia do Pará. 

Serão utilizados cavalos mecânicos com Reboque para a 

mobilização dos seguintes equipamentos: 

 

 Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 

16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3; 

 Motoniveladora potência básica líquida (primeira 

marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina 

de 3,7 m; 

 Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, 

potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 

8,8 t, largura de trabalho 1,68m; 

 Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com 

lastro de 4.675 kg; rolo compactador de pneus, 

estatico, pressao variavel, potência 110 hp, peso 

sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30; 

 Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 

m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp; 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em UND, pela totalidade do serviço 

executado. 

 

ITEM 3 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Placa de obra em chapa de aço galvanizado 
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A CONTRATADA deverá confeccionar duas placas da obra em 

lona com plotagem gráfica conforme disponibilizada pela 

prefeitura, cada placa deverá ter as seguintes dimensões: 3.00 

x 2.00 m, contendo ao total 12,0 m². Uma placa deverá possuir as 

informações do contrato conforme disponibilizado pela Prefeitura 

e a outra placa deverá possuir as informações da Concedente 

conforme disponibilizados pela SEDOP. A instalação deverá ser 

uma do lado da outra em local visível, de acordo com as 

exigências da Prefeitura. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M², pela totalidade do serviço 

executado. 

 

1.2. Locação de Pavimentação 
 

A locação topográfica consiste em demarcar, no terreno, 

alguns pontos definidos em projeto de uma obra para que a mesma 

possa ser executada exatamente no local planejado. Com a locação 

é possível determinar a localização exata onde serão colocados 

pilares, fundações, linhas de divisória de loteamento, dentre 

outros.  

Durante um levantamento topográfico são medidas direções e 

distâncias entre pontos e a partir destas podem ser calculadas 

as coordenadas de interesse. Na locação o que ocorre é o processo 

contrário: a partir de coordenadas de pontos definidos em um 

projeto são calculadas direções e distâncias em relação a marcos 

de referência. Com estes valores, a partir dos marcos de 

referência materializados em campo, é possível locar ou indicar 

a posição dos pontos de interesse. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram 

considerados os operários que ajudam diretamente no serviço. Os 

tempos de equipamento presentes na composição procuram 

representar a eficiência do ponto de vista da demanda por "tempo 

disponível para o trabalho". Cabe salientar que a perda de 

eficiência devido à não ocorrência de trabalho em dias de chuva 

não foi contemplada neste trabalho. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M, pela totalidade do serviço 

executado. 

 

ITEM 4 – TERRAPLENAGEM 

 

4.1. Regularização e compactação do subleito. 
 

A CONTRATADA deverá conformar o leito estradal, transversal 

e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes 
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nas notas de serviço de regularização de terraplenagem do 

projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. 

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da 

construção de outra camada do pavimento. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M2, de acordo com a quantidade de 

material escavado. 

  

4.2. Aquisição de material de Jazida. 
 

A CONTRATADA deverá conforme o quantitativo em planilha, 

realizar a aquisição de todo o material granulométrico (piçarra) 

para que possa aterrar toda a via que irá ser asfaltada. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com a quantidade de 

material escavado.  

 

4.3. Execução e Compactação de base e ou sub base com solo 

estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e 

transporte e solo. 

 

Compreende as operações de espalhamento, mistura e 

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento 

dos materiais importados, realizadas na pista devidamente 

preparada nas quantidades que permitem, após compactação atingir 

a espessura projetada. Os materiais de base serão explorados, 

preparados de acordo com as especificações complementares.  

O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em relação 

à massa especificada aparente seca máxima obtida no ensaio, e o 

teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio +/- 2%. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com o volume de 

material compactado. 

 

4.4. Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria 
com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m3, DMT 50 a 200m 

 

Este item consiste no corte de material existente, 

objetivando rebaixamento do greide das vias urbanas, bem como a 

remoção de solos baixos, capacidade de suporte, turfas, solos 

orgânicos, etc. 

Posterior à escavação, será feito a carga e descarga do 

carregamento no local da obra dos materiais não aproveitáveis e 

o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente aprovadas 

pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento 

ou nos lugares onde será usado como material de aterro. Os 
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materiais não aproveitáveis para aterro deverão ser removidos e 

espalhados nas áreas do bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 Critério de medição: 

A medição do item será em M³, de acordo com o volume de 

material escavado.  

 

4.5. Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito 
natural – Complemento de Transp. Jazida / Obra 

 

O transporte compreenderá atividades de transporte e 

descarga do material nos locais indicados pelo projeto. O 

percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de 

tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus 

subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito 

para efetivação dos transportes, condições de segurança dos 

veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos 

caminhões.  

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em TXKM, de acordo com a quantidade 

de material transportado. 

 

ITEM 5 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

5.1. Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. 
 

Consiste a imprimação no fornecimento e aplicação de uma 

camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base 

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso 

qualquer, objetivando aumentar a coesão da superfície da base, 

pela penetração do material betuminoso empregado; promover 

condições de aderência entre a base e o revestimento e 

impermeabilizar a base. 

Todos os materiais devem satisfazer as especificações 

aprovadas pelo D.N.E.R. Será empregado asfalto diluído tipo cura 

media que se classifica pela sua viscosidade em CM-30. A taxa de 

aplicação adotada e de 1,2 l/m2, podendo vir a ser alterada a 

critério da FISCALIZACÃO. 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, 

deverá ser examinado pela FISCALIZACÃO, devendo estar de acordo 

com esta especificação, sem o que, não será dada a ordem para o 

início do serviço. 

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de 

preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, 

ser manual esta operação. O jato de ar- comprimido poderá, 

também, ser usado. O depósito de material betuminoso, quando 

necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o 
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aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 

depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a 

quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, 

um dia de trabalho. 

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se 

a varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o 

material solto, existentes. Aplica-se, a seguir, o material 

betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, 

na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material 

betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando 

esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material 

betuminoso deve ser determinada para cada tipo ligante, em função 

da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a 

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para 

espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol, para 

asfaltos diluídos, e de 6 a 20 segundos, Engler, para alcatroes. 

Deve-se imprimar a pista inteira, em um mesmo turno de trabalho 

e deixa-la sempre que possível fechada ao trânsito. Quando isto 

não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a 

ação da adjacente, assim que a primeira for emitida a sua 

abertura ao trânsito condicionada pelo comportamento da 

primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias.  

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos 

inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel 

transversal, na pista, de modo que o início e o termino da 

aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, 

as quais serão a seguir; retiradas. Qualquer falha na aplicação 

do material betuminoso deve ser imediatamente, corrigida. Na 

ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se 

encontrar na sua umidade ótima definida em laboratório. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M², de acordo com a área executada. 

 

5.2. Execução de Pintura de Ligação. 
 

Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre 

superfície de base ou revestimento betuminoso anterior à 

execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover 

condições de aderência entre as mesmas. O ligante betuminoso não 

deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior 

a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser 

pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. Os 

ligantes betuminosos deverão ser do tipo RR-2C. A taxa 

recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,15 – 0,31 l/m² 

(resíduo). A distribuição do ligante deve ser feita por carros 

equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 
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aquecimento, que permitam a aplicação do ligante betuminoso em 

quantidade uniforme. 

A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser 

eliminado o pó e todo e qualquer material solto. Antes da 

aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento 

ou concreto magro, a superfície da base deve ser umedecida. 

Aplica-se, o ligante betuminoso adequado na temperatura 

compatível com o seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira 

uniforme. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve 

ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação 

temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que 

proporcione melhor a viscosidade para espalhamento. A 

viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deverá 

estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). 

Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da 

água e evaporação em decorrência da ruptura. A tolerância 

admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante betuminoso 

diluído com água é de ±0,2 l/m2. Deve-se executar a pintura de 

ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-

la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for 

possível, trabalha-se em meia pista, executando a pintura de 

ligação da adjacente assim que a primeira for permitida ao 

tráfego. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M², de acordo com a área executada. 

 

5.3. Transporte comercial com caminhão basculante 9 t, rodovia 

pavimentada - (taxa de 0,0012 t/m2 de CM-30 x área a ser 

pavimentada). 

 

O transporte compreenderá atividades de transporte e 

descarga do material nos locais indicados pelo projeto. O 

percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de 

tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus 

subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito 

para efetivação dos transportes, condições de segurança dos 

veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos 

caminhões.  

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em TXKM, de acordo com a quantidade 

de material transportado. 

 

5.4. Construção de pavimento com aplicação de concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 

cm. 

mailto:cplpmgp@gmail.com


 

 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 – Goianésia do Pará – PA 

Email: cplpmgp@gmail.com 

Pá
gi

na
4

2
 

E
D
I
T
A
L
 

A produção do concreto betuminoso deverá ser efetuada em 

usinas apropriadas. As misturas de concreto betuminoso devem ser 

distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encontrar 

acima de 10°C, e com tempo não chuvoso. Caso ocorram 

irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 

sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse 

espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem 

início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem e 

a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso 

sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se 

a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que 

a mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportando 

pressões mais elevadas. A compressão será iniciada pelos bordos, 

longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas 

curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar 

sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do 

rolo deve ser recoberta, na seguinte de, pelo menos, a metade da 

largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurara 

até o momento em que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem, não serão permitidas mudanças de direção e 

inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento 

sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser 

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura. Com relação à reabertura do trânsito, os revestimentos 

recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu 

completo resfriamento. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com o volume de 

material aplicado. 

 

5.5. Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica 
para pavimentação urbana 

 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da 

usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista 

à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto 

com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente 

para proteger a mistura. 

 

 Critério de medição: 

A medição do item será em M³XKM, de acordo com a quantidade 

de material transportado. 

 

ITEM 6 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 
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6.1. Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 
resina acrílica com microesferas de vidro – Faixa contínua e 

seccionada. 

 

A sinalização horizontal será executada de acordo com o CTB 

Lei Nº 9.503/97, sendo as faixas Tipo Zebrada (faixas de 

pedestres) com largura (A) igual a 0,40 metros, a distância entre 

elas (B) de 0,60 metros e extensão (C) de 3 metros, utilizando 

tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas 

de vidros. As faixas Continuas e Seccionada também serão 

executadas de acordo com o CTB Lei Nº 9.503/97 e utilizando tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidros. 

Sendo a sinalização horizontal executada em duas possíveis 

cores, sendo elas: 

 

 Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos 

opostos; na delimitação de espaços proibidos para estacionamento 

e/ou parada e na marcação de obstáculos; e 

 Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; 

na delimitação de trechos de vias, destinados ao estacionamento 

regulamentado de veículos em condições especiais; na marcação de 

faixas de travessias de pedestres, símbolos e legendas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe Faixa Tipo Zebrada. 

Detalhe Faixa Seccionada. 
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 Critério de medição: 

A medição do item será em M, de acordo com a área de faixas 

executadas. 

 

6.2. Placa de sinalização fotoluminescente. 
 

Para a Sinalização Vertical será utilizada placa de 

sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva com 

suporte em tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 

50mm com 2,80 m de comprimento, onde deverá ficar com altura 

livre de no mínimo 2,00 m, sendo as placas de acordo com o CTB 

Lei Nº 9.503/97, instalada em suporte de madeira de lei 8x8cm, 

assentadas nos locais conforme projeto executivo de sinalização.   

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em UND, de acordo com a área de 

placas instaladas. 

 

6.3. Tubo aço Galvanizado com costura, Classe Leve, DN 50 mm 
(2”), E=3,00 mm – suporte de placa. 

 

O suporte de placas será em tubo de aço galvanizado com 

costura, classe leve, DN 50mm com 2,80m de comprimento, onde 

deverá ficar com altura livre de no mínimo 2,00 m, assentados 

nos locais conforme projeto executivo de sinalização.   

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em m, de acordo com a quantidade de 

suportes instalados. 

 

 

ITEM 7 – DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA 

 

ITEM 7.1 – DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) 

 

7.1.1. Guia (meio fio) de Concreto moldado in loco. 
 

Detalhe Faixa Continua. 
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Este serviço envolve a execução do meio-fio 15 x 30 cm (base 

x altura). 

Será utilizado para delimitação da pista de rolagem da via, 

os dois bordos existentes, para o tráfego de veículos, conforme 

projeto, salvo a necessidade de algum alargamento lateral para 

se garantir a implantação da seção tipo. Sua execução deverá ser 

feita em concreto usinado de 20 Mpa. 

As valas deverão ter profundidade tal que o meio-fio fique 

enterrado no mínimo 15 cm (quinze centímetros). O fundo das valas 

onde serão construídos os meios-fios deverá ser regularizado e 

apiloado. O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas 

laterais com aterro. Qualquer sobra de material existente por 

ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 

imediatamente do local da obra. A pavimentação somente será 

aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada 

pela fiscalização.  

Antes do início do extrusado, a contratada para a execução 

dos serviços deverá solicitar a aprovação da mesma, no local, 

pela fiscalização. Toda a areia utilizada nas argamassas deverá 

ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas tais como barro, 

matéria orgânicas, etc. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M, de acordo com a extensão de 

meio fio executada. 

 

7.1.2. Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco 
em trecho reto, 30 CM base X 10 CM altura. 

 

Este serviço envolve a execução de sarjeta, executado com 

extrusora (30 cm base x 10 cm altura) em concreto usinado, 20 

MPa.  

Será utilizado para delimitação da pista de rolagem da via, 

os dois bordos existentes, para o tráfego de veículos, conforme 

projeto, salvo a necessidade de algum alargamento lateral para 

se garantir a implantação da seção tipo. Sua execução deverá ser 

feita em concreto usinado de 20 Mpa. As sarjetas serão executadas 

com declividade transversal de 5%. 

Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo 

grossa, lavada e isenta de impurezas tais como barro, matéria 

orgânicas, etc.  

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M, de acordo com a extensão da 

sarjeta executada. 

 

7.1.3. Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m 
(média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 

retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / 
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potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a 

categoria, locais com baixo nível de interferência. 

 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo 

da superfície do terreno, até as linhas e cotas especificadas no 

projeto. Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA fará a 

pesquisa de interferência do local, para que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na 

zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários 

ao assentamento estiverem depositados no local. Os materiais 

escavados e não utilizados nas operações de escavação da 

superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja 

localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento 

das águas superficiais. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com o volume de 

material escavado. 

 

7.1.4. Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em rodovia 
com leito natural. 

 

O transporte compreenderá atividades de transporte e 

descarga do material nos locais indicados pelo projeto. O 

transporte deverá ser feito por caminhões basculantes. O 

percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de 

tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus 

subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito 

para efetivação dos transportes, condições de segurança dos 

veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos 

caminhões.  

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em m³xkm, de acordo com a quantidade 

de material transportado. 

 

ITEM 7.2 – DRENAGEM PROFUNDA (BUEIRO DUPLO DE CONCRETO) 

 

7.2.1. Escavação mecanizada de vala. 
 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo 

da superfície do terreno, até as linhas e cotas especificadas no 

projeto. Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA fará a 

pesquisa de interferência do local, para que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na 

zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários 

ao assentamento estiverem depositados no local. Os materiais 

escavados e não utilizados nas operações de escavação da 

superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja 

localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento 

das águas superficiais. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com o volume de 

material escavado. 

 

7.2.2. Preparo de Fundo de Vala. 

 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento 

serão executados envolvendo cortes de forma a atingir a geometria 

projetada. Em qualquer condição, a superfície de assentamento 

deverá ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem 

desempenada. 

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de 

regularização da superfície de assentamento serão destinados a 

bota-fora, cuja localização será definida de modo a não 

prejudicar o escoamento das águas superficiais. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M2, de acordo com a área preparada. 

 

7.2.3. Lastro de Concreto Magro. 
 

Após a compactação será lançada uma camada de concreto 

magro, na espessura média de 5cm, de modo a regularizar a 

superfície e melhorar as condições das distribuições do 

carregamento no solo. O concreto do lastro deverá ser feito para 

a resistência (FCKMIN ³ 11MPa). No caso de terrenos muito úmidos, 

o lastro de concreto magro deverá ser lançado somente, após a 

execução de uma camada protetora de enrocamento de pedra. Sobre 

o lastro serão colocadas as formas laterais do fundo da caixa 

após o que será feito o espalhamento do concreto na espessura do 

projeto, adotando-se concreto com resistência (FCKMIN ³11MPa). 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com a área preparada. 

 

7.2.4. CORPO DE BDTC D = 1,00. 

 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo 

da superfície do terreno, até as linhas e cotas especificadas no 

projeto. Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA fará a 

pesquisa de interferência do local, para que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na 
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zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. A vala só 

deverá ser aberta quando os elementos necessários ao 

assentamento estiverem depositados no local. Os materiais 

escavados e não utilizados nas operações de escavação da 

superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja 

localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento 

das águas superficiais. 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento 

serão executados envolvendo cortes de forma a atingir a geometria 

projetada. Em qualquer condição, a superfície de assentamento 

deverá ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem 

desempenada. Os materiais escavados e não utilizados nas 

operações de regularização da superfície de assentamento serão 

destinados a bota-fora, cuja localização será definida de modo 

a não prejudicar o escoamento das águas superficiais. 

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de 

acordo com os elementos especificados no projeto. Para melhor 

orientação das profundidades e declividade da canalização 

recomenda-se a utilização de gabaritos para execução dos berços 

e assentamento através de cruzetas. Os bueiros deverão dispor de 

seção de escoamento seguro dos deflúvios, o que representa 

atender às descargas de projeto calculadas para períodos de 

recorrência preestabelecidos. 

Os tubos de concreto armado a serem empregados terão 

armadura simples ou dupla e serão do tipo encaixe macho e fêmea, 

devendo atender as prescrições contidas na NBR 9794 da ABNT – 

“Tubo de Concreto Armado de Seção Circular para Águas Pluviais”. 

A classe de tubo a empregar deverá ser compatível com a altura 

máxima de aterro prevista. 

Deverá ser tomada a máxima precaução no rejuntamento dos 

tubos a fim de ser evitado qualquer vazio entre a ponta e a 

bolsa, deste modo, o rejuntamento dos tubos deve ser executado 

depois de o encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte 

não venha a se romper. Os tubos serão rejuntados tanto 

internamente quanto externamente. O rejuntamento será executado 

com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2, em volume. Na 

impossibilidade de esgotamento total da água existente na vala, 

os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e argila no 

traço de 1:2, em volume. 

Os tubos que apresentarem rachaduras ou qualquer avaria 

deverão ser sumariamente condenados e retirados do canteiro em 

um prazo máximo de 48 horas. Poderá a FISCALIZAÇÃO quando jugar 

necessário, exigir a realização de ensaios a fim de verificar se 

os tubos obedecem às normas técnicas em vigor, ou especificações 

no projeto. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M, de acordo com a quantidade de 

material transportado. 
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7.2.5. BOCA DE BDTC D = 1,00. 
 

As bocas de bueiros são dispositivos construídos nas 

extremidades dos corpos de bueiros de forma a permitir a captação 

e transferência dos deflúvios e se encontram no mesmo nível da 

tubulação ou a pequena profundidade em relação a esta. 

 

Materiais 

Concreto: O concreto utilizado nos dispositivos deve ser 

dosado, experimentalmente, para uma resistência característica 

à compressão mínima (fck mín), aos 28 dias, de 15 MPa. A sugestão 

de traço é de 1:3 para manutenção e no caso de implantação 

seguirá a prescrição do projeto. O concreto deve ser preparado 

de acordo com o prescrito na NBR 12655. 

Concreto magro: Serve como base de apoio e regularização 

para alguns casos. Usar fck mínimo de 11 MPa. 

Armadura e fôrmas: O aço ou tela metálica, quando 

utilizados, e as fôrmas de madeira devem estar de acordo com as 

especificações da MRS. 

 

Execução: 

Na execução dos serviços serão observadas as recomendações 

explicitadas em sequência para a construção de bocas de bueiros 

de concreto “in loco”: 

 

a) Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, 
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no 

projeto; 

b) Regularização do fundo escavado com compactação com 

emprego de compactador e com controle de umidade a fim de 

garantir o suporte necessário para a boca, em geral de 

considerável peso próprio; 

c) Lançamento de concreto magro com utilização de concreto 
de cimento amassado em betoneira ou produzido em usina e 

transportado para o local em caminhão betoneira, sendo o 

concreto dosado experimentalmente para resistência 

característica à compressão (fck mín), aos 28 dias de igual 

ou maior 15 MPa, como sugestão de traço 1:3; 

d) Instalação das fôrmas laterais e das paredes de 

dispositivos acessórios, com adequado cimbramento, 

limitando-se os segmentos a serem concretados em cada etapa, 

adotando-se as juntas de dilatação estabelecidas no 

projeto. 

e) No caso de dispositivos para os quais convergem 

canalizações circulares as paredes somente poderão ser 

iniciadas após a colocação e amarração dos tubos, 

assegurando-se ainda da execução de reforço no perímetro da 

tubulação; 
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f) Colocação e amarração das armaduras, no caso de 

utilização de estrutura de concreto armado; 

g) Lançamento e vibração do concreto tomando-se as 

precauções anteriormente mencionadas; 

h) Retirada das guias e das fôrmas que somente poderá ser 

feita após a cura do concreto, somente iniciando-se o 

reaterro lateral após a total desforma; 

i) Os dispositivos deverão ser protegidos para que não haja 
a queda de materiais soltos para o seu interior, o que 

poderia causar sua obstrução; 

j) Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação 
e compactação de material escolhido do excedente da 

escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de 

estrutura que possam dificultar a compactação; 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em UND, de acordo com a quantidade 

boca executada. 

 

7.2.6. Reaterro Mecanizado de Vala. 

 

O reaterro de valas consiste em reaterrar as valas onde 

foram instaladas as tubulações. Será utilizado material de 1ª 

categoria proveniente do local, exceto nas travessias de rua, 

onde o material deverá ser de jazida. 

 

As operações de reaterro compreendem:  

Reaterrar as valas onde foram instaladas as tubulações.  

A compactação do reaterro deve ser em camadas iguais e não 

superiores a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas 

cotas previstas em projeto.  

Serão empregados carregadoras conjugadas com outros 

equipamentos, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolos 

lisos, pé-de-carneiro vibratórios, compactadores a percussão e 

transportadores diversos. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com a quantidade 

boca executada. 

 

ITEM 7.3 – DRENAGEM PROFUNDA (BUEIRO CELULAR DE CONCRETO) 

 

7.3.1. Preparo de Fundo de Vala com uma Camada de Brita. 
 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento 

serão executados envolvendo cortes de forma a atingir a geometria 

projetada. Em qualquer condição, a superfície de assentamento 

deverá ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem 

desempenada. 
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Os materiais escavados e não utilizados nas operações de 

regularização da superfície de assentamento serão destinados a 

bota-fora, cuja localização será definida de modo a não 

prejudicar o escoamento das águas superficiais. Após a 

compactação deverá ser lançada uma camada de Brita 01 lavada e 

processada, com espessura conforme indicada em projeto. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M3, de acordo com a área preparada. 

 

7.3.2. Berço em Concreto Ciclópico FCK 15MPA. 
 

Consiste na execução do berço de concreto onde será 

assentado as aduelas de concreto. O concreto ciclópico refere-

se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de 

pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do 

concreto. A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo 

concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm. 

O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve 

possuir resistência característica a compressão mínima de 15 

MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M3, de acordo com a área preparada. 

 

7.3.3. Execução de Estruturas de Concreto Armado com FCK = 25MPA. 
 

Deverá utilizar concreto armado nas paredes e lajes conforme 

o projeto executivo.  Para os blocos, vigas baldrames, paredes 

e lajes, deverá ser executada em concreto armado, com 

resistência: FCK=25MPa, executado com cimento Portland, agregado 

graúdo e miúdo, isenta de substâncias orgânicas, no traço 

conveniente para atingir o FCK pré-definido em projeto. Para 

evitar o aparecimento de fissuras por retração térmica, o teor 

de cimento deverá ser o mínimo possível para se atingir a 

resistência exigida. O concreto deverá ser adensado até a 

densidade máxima praticável através de processos que provoquem 

a saída do ar, facilitem o arranjo interno dos agregados e 

melhorem o contato do concreto com as fôrmas e as armaduras. O 

adensamento do concreto será feito por meio de vibradores. O 

vibrador deverá operar no adensamento de cada lance de concreto 

em posição próxima da vertical, sendo que o tubo vibratório 

deverá penetrar de 2 a 5 cm na camada anterior. Todas as 

superfícies de concreto expostas ao ar livre deverão ser mantidas 

continuamente úmidas durante, pelo menos, três dias após o 

lançamento do concreto. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M3, de acordo com a área preparada. 
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7.3.4. Reaterro Mecanizado de Vala. 
 

O reaterro de valas consiste em reaterrar as valas onde 

foram instaladas as tubulações. Será utilizado material de 1ª 

categoria proveniente do local, exceto nas travessias de rua, 

onde o material deverá ser de jazida. As operações de reaterro 

compreendem: Reaterrar as valas onde foram instaladas as 

tubulações.  A compactação do reaterro deve ser em camadas iguais 

e não superiores a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado 

pelas cotas previstas em projeto. 

Serão empregados carregadoras conjugadas com outros 

equipamentos, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolos 

lisos, pé-de-carneiro vibratórios, compactadores a percussão e 

transportadores diversos. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com a quantidade 

boca executada. 

 

ITEM 8 – PROJETO EXECUTIVO 

 

8.1. Projeto Executivo. 
 

Consiste na elaboração do projeto executivo / as built no 

final da obra, para que toda alteração fique salva nos arquivos 

da prefeitura. A Contratada deverá elaborar projeto 

arquitetônico, estrutural, drenagem pluvial, estudos 

pluviométricos e topográficos, diários de obra, especificações 

técnicas, memorial descritivo e os demais projetos utilizados na 

execução da obra. após a elaboração dos projetos a contratada 

deverá encaminhar em mídia para que o fiscal da obra analise os 

mesmos e autorize o pagamento. 

 

 Critério de medição: 
A medição do item será em M³, de acordo com a quantidade boca 

executada. 
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ANEXO II 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO III 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO IV 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE ENCARGOS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO V 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO VI 

 

MEMORIAL DE CALCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO VII 

 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO VIII 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social 

da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º ..., representada neste ato por seu(s) 

(qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)..., portador(a) da 

Cédula de Identidade RG n.º ... e CPF n.º..., nomeia e constitui 

seu bastante Procurador o(a) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n.º ... CPF n.º..., a quem conferimos amplos 

poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ... 

(indicação do órgão licitante), no que se referir a CONCORRÊNCIA 

Nº TP 04/2022-PMGP, com poderes para tomar qualquer decisão 

durante todas as fases da CONCORRÊNCIA, inclusive apresentar 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (01) e DO-CUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO (02) em nome da Outorgante, desistir 

expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao 

final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a 

intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pela PRESIDENTE, enfim, praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

 

 

A presente Procuração é válida pelo período de 

___________________. 
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Cidade, ________ de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

(Assinatura do Outorgante / Sócio, 

carimbo da Empresa) 

 

 

 

  

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

 

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA Nº TP 04/2022-PMGP que o Sr____, 

portador do CPF(MF) nº _______ e inscrito no CREA/______sob o nº 

__________ é o nosso indicado como Responsável Técnico para 

acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em 

apreço. 

 

 

 

 

 

 

Cidade, ___________ de ______ de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(Nome e número da identidade do declarante/Assinatura, 

Carimbo da Empresa) 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: CONCORRÊNCIA N˚ TP 04/2022-PMGP 

 

 

 

A empresa_____________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

___________estabelecida na ____________, declara sob as penas da 

Lei que não há a superveniência de fatos impeditivos da 

habilitação na CONCORRÊNCIA Nº TP 04/2022-PMGP. 

 

 

 

 

 

 

 

Cidade, ___________ de ______ de 2022. 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Nome e número da identidade e CPF do declarante/Assinatura, 

Carimbo da Empresa) 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 7˚, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº TP 04/2022-PMGP 

REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

A empresa...............inscrita no CNPJ 

nº......................, estabelecida......................por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

............................, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº................ e do        CPF nº 

...................., DECLARA, para fins do disposto no Inciso 

V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

        

Local e data: 

 

________________________________________________ 

(Nome e número da identidade e CPF do declarante/Assinatura, 

Carimbo da Empresa) 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO XII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:_____________________ 

CNPJ/MF/Nº: _______________ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:______________________ 

ENDEREÇO:_________________________ 

 

Na qualidade de representante legal da empresa acima descrita, 

declaro sob as penas da lei e para fins da Licitação Modalidade 

CONCORRÊNCIA Nº TP 04/2022-PMGP, que a Empresa por mim 

apresentada, não está suspensa temporariamente da participação 

em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, 

da mesma forma não está na situação de Empresa Inidônea para 

licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos 

III e IV do Artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

 

 

     Cidade, _______ de ________ de 2022. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

(Nome e número da identidade e CPF do declarante/Assinatura, 

Carimbo da Empresa) 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO XIII 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

CONCORRÊNCIA Nº TP 04/2022-PMGP 

MENOR PREÇO RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

Pelo presente, apresentamos proposta referente à licitação 

supra. 

 

1- Valor Total R$ __________ (_________________________) 

 

2- Os valores unitários da proposta estão de acordo com os preços 

praticados no mercado expresso em moeda corrente nacional.  

 

3- Nos preços propostos, em planilha anexa, estão incluídas todas 

as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou 

impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 

administração, previsão de lucro, seguro, frete e outros 

necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação. 

 

4- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) 

dias, contados da data do julgamento das propostas. 

 

5- Declaramos, ainda, concordância com todas as normas 

editalícias. 

 

6- Nome do Banco, o código da agência e o número da 

contracorrente da empresa, para efeito de pagamento. 

 

Cidade, _______de _____ de 2022. 
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__________________________________________________ 

(nome e número da identidade e CPF do declarante/Assinatura) 

(carimbo da Empresa) 

 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação DEIXA CLARO que os modelos 

dos DOCUMENTOS constantes nos Anexos de I a VI do presente Edital 

e que deverão ser apresentados pelos licitantes em papel timbrado 

da empresa é uma simples orientação para que os mesmos possam 

elaborá-los, não havendo OBRIGATORIEDADE de apresentar formas e 

dizeres idênticos. 
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ANEXO XIV 
 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

O Município de «CIDADE», através da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste 

ato denominado CONTRATANTE, localizado na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», 

inscrito no CNPJ (MF) sob o nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE», representado 

pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO»,  «CARGO_RESP_LICITACAO», 

residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº 

«CPF_RESP_LICITACAO» e, de outro lado «EMPRESA_CONTRATADA», inscrita 

no CNPJ(MF) «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida na 

«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada por «NOME_REPRESENTANTE»,  residente na 

«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», de acordo com a representação legal que 

lhe é outorgada têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Contrato, de conformidade com a «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO» e a 

proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 

CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

 1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_CONTRATADO» 

 

«ITENS_CONTRATO» 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

 1.  Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, 

descritas nos Anexos do edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», 

partes integrantes deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

 1. O valor total deste Contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), discriminado de acordo com a planilha 

integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro 

apresentados pela CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo 

estabelecido na cláusula oitava, contados a partir da ordem de serviço 

emitida pela CONTRATANTE. 

 

  1.1 -  O prazo para início dos serviços será de até 5 

(cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida 

pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo  com o proposto pela 

CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 
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 2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados 

do Termo de Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissão designada 

pela autoridade competente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 

 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da 

«MODALIDADE» nº  «NO_LICITACAO». 

 

 2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme 

despacho exarado no processo licitatório nº  «NO_LICITACAO», tomando 

como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 

8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 

 1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, 

mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

 

  1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

   1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, 

deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor da CONTRATANTE; 

 

  1.2 - seguro-garantia; 

  1.3 - fiança bancária. 

 

 2.  No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, 

não será devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por 

perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras 

penalidades previstas na lei. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

 1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, 

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 

55, do mesmo diploma legal.  

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 

1. A vigência deste Contrato terá início em 

«DATA_INIC_VIG_CONTRATO» e o término em 

«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em 
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dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir 

o último. 

2. Sendo comprovada, e devidamente justificada a necessidade, 

a vigência poderá ser prorrogada nos termos do artigo 57, 

§ 1º, da Lei nº 8.666/93.  

 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

 1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

  1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA 

ao local da prestação dos serviços de reforma e adequação; 

 

  1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham 

a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 

 

  1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de 

reforma e adequação, por intermédio da Comissão para tanto formalmente 

designada; 

 

  1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto 

deste contrato, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, 

mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo 

Município de «CIDADE», desde que comprovada a necessidade deles; 

 

  1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente 

ou em desacordo com as orientações passadas pela CONTRATANTE ou com 

as especificações constantes dos Anexos do Edital da «MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO»; 

 

  1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de 

acordo com as especificações constantes dos Anexos do Edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»; 

 

  1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e 

fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor da CONTRATANTE, 

especialmente designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

 1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos 

do Edital da «MODALIDADE»  nº «NO_LICITACAO»: 

 

  1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por 

todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto deste 

contrato, tais  como: 

 

   a) salários; 

   b) seguros de acidente; 

   c) taxas, impostos e contribuições; 

   d) indenizações; 

   e) vales-refeição; 
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   f) vales-transporte; e 

   g) outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Governo; 

 

  1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas 

disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício 

com o órgão; 

 

  1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, 

quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles 

que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares da CONTRATANTE; 

 

  1.4 - responder pelos danos causados diretamente à 

Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela CONTRATANTE; 

 

  1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados 

diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses 

tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos 

serviços; 

 

  1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, 

seja qual for, desde que praticada por seus empregados na execução dos 

serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 

 

  1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela 

execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade 

de todas as estruturas da obra a executar; 

 

  1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos 

para execução dos serviços: 

 

   a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou 

omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos 

ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita 

à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços. 

 

  1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização; 

 

  1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização 

necessária à execução dos serviços, no sentido de evitar qualquer tipo 

de acidente; 

 

  1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização 

dos serviços de reforma e adequação; 
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  1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os 

dados necessários e na forma da legislação pertinente; 

 

  1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, 

promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o período de 

execução e, especialmente, ao seu final; 

 

  1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida 

pelo presente Contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei 

n° 8.666/93; 

 

  1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por 

ele formalmente indicados, acesso às suas instalações e a todos os 

locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o 

objeto; 

 

  1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 

 

  1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, 

manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização 

e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras 

construções provisórias necessárias, conforme previsto nas 

Especificações Técnicas constantes do Edital da «MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO»; 

 

  1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da 

rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela CONTRATANTE e 

pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

  1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à 

prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou 

provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

  1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de 

similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a 

instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de 

similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital 

da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», sempre que a fiscalização da 

CONTRATANTE julgar necessário; 

 

  1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia 

da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a à Unidade de 

fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

 

  1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo 

acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar 

assistência técnica e administrativa necessária para assegurar 

andamento conveniente dos trabalhos; 

 

  1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da 

CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da 
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respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, 

venha a substituir o originalmente indicado; 

 

  1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos 

os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro; 

 

  1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 

1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída 

no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada 

pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo 

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

 

  1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de 

reforma e adequação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO». 

 

 2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

 

  2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em cumprimento ao 

disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 

 

  2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou 

logradouros públicos; 

 

  2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura 

existentes no local da obra; e 

 

  2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre 

Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 

 

 1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

 

  1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

 

  1.2 - 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 no decorrer do fornecimento e do desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência 

da CONTRATANTE; 
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  1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução dos serviços, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

  1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos 

fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato. 

 

 2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade 

por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

com a CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

 1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

  1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência 

deste contrato; 

 

  1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização 

da Administração da CONTRATANTE; e 

 

  1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto 

deste Contrato; 

 

   1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será 

admitida se previamente autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

 

 1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida 

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto 

da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

 

 2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos 

deverá ter vínculo formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na 

fase de habilitação do certame licitatório da «MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO». 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

 1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos 

serviços de reforma e adequação serão acompanhados e fiscalizados por 

Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações 

pertinentes a essa atribuição, devendo: 
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  1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, 

observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e 

 

  1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada 

etapa, nos termos deste Contrato, para efeito de pagamento. 

 

 2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o 

Titular da  CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado 

poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar 

necessária. 

 

 3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à 

aprovação da Administração da CONTRATANTE, durante o período de 

vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

 4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua 

execução, 01 (um) engenheiro inscrito no CREA e aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, 

se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 

 5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 

mencionados, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

 

 6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores 

em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

 

 1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido 

provisoriamente pela Administração do CONTRATANTE, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE. 

 

 2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será 

efetuado por Comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

 3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em 

condições de ser recebidos, após cumpridas todas as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos 

serviços executados objeto deste Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a 

servidor designado para esse fim. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

 1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, 

mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação 

orçamentária Exercício 2022 Projeto xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Classificação econômica 

xxxxxxxxxxxxx Obras e instalações, Subelemento xxxxxxxx, no valor de 

R$ x.xxx.xxx,xx. 

 

  1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o 

caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento 

dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária 

do Município. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

 1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a 

CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos 

executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a 

CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação 

e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária 

creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 

(dez) dias contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE. 

 

  1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente 

medidos pela fiscalização; 

 

  1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, 

obedecendo-se o seguinte: 

 

   1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma 

Físico-Financeiro, quando serão feitas as medições pela Comissão 

fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 

executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e 

os desenhos do projeto; 

 

   1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos 

Serviços, em duas vias, que deverão ser assinadas com o De acordo do 

Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

 

   1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela 

CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente e a 

fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

 

  1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse 

da CONTRATANTE, as medições poderão ser feitas considerando-se os 

materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. 

Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento 
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será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições 

de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA: 

 

   1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço 

apresentada pela CONTRATADA na «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», menos 

o BDI contratual; e 

 

   1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, 

bem, ainda, a parcela dos serviços relativos à mão-de-obra e respectivo 

BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e 

instalação dos equipamentos. 

 

  1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e 

entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, para fins de liquidação e 

pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 

das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no 

prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 

8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99. 

 

   1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem 

emitidas e entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada no 

item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais 

encargos moratórios decorrentes. 

 

  1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser 

efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura atestada por 

servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, 

e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social 

- CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 

 2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá 

ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 

 

  2.1 - Registro da obra no CREA; 

  2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

  2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

 3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 

no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os 

materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 

 

 4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos 

termos deste Contrato. 

 

 5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que 

isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou 

aplicação de penalidade à CONTRATANTE. 

 

 6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
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convencionado que o índice de compensação financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX/100)      I = (6/100)     I = 0,00016438 

  -------- ------- 

    365      365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

  6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será 

incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

 1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos 

no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, adequadas a este Contrato. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial 

atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 

65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

  1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 

condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor 

contratado; e 

 

  1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido 

nesta cláusula; e 

 

  1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial 

atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes do acordo 

celebrado entre as partes. 
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 2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão 

ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 

outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

 1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o 

descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato sujeitará 

a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e 

por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% 

(dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 

comunicada oficialmente. 

 

 2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA 

as seguintes sanções: 

 

  2.1 - advertência; 

 

  2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

contratado, no caso de inexecução deste Contrato, recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

  2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração da CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 2 (dois) anos; 

 

  2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

 

 3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA 

estará sujeita às penalidades tratadas no item anterior: 

 

  3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra 

riscos de engenharia, conforme disposto na Cláusula Sexta; 

 

  3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo 

proposto e aceito; 

 

  3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no 

Cronograma Físico-Financeiro; 

 

  3.4 - pela recusa em substituir qualquer material 

defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, 

caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 
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(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, 

contado da data da rejeição; e 

 

  3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a 

ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização, contado da data de rejeição. 

 

  3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos 

prazos estipulados neste Contrato e em sua proposta. 

 

 4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, 

ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores 

da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

 5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, 

devidamente justificados e aceitos pela Administração da CONTRATANTE, 

em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

 6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração da 

CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

 1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua 

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

  1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser 

formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

 2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

  2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 

a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

  2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 

no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração da CONTRATANTE; e 

 

  2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a 

matéria. 

 

 3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas 

Especificações constantes do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», 

serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

 

 2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra 

qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da 

ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

 

 3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços 

programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a 

prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

 1. Este Contrato fica vinculado aos termos da «MODALIDADE» n.º  

«NO_LICITACAO», cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, 

constante do processo licitatório n.º «NO_LICITACAO», e aos termos das 

propostas da CONTRATADA. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT - DO FORO 

 

 1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que 

não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas na 

Comarca do Município de «CIDADE», com exclusão de qualquer outro,  por 

mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 

 2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o 

presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que 

surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO» 

 

«NOME_DA_CONTRATANTE» 

CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

CONTRATANTE 

 

«EMPRESA_CONTRATADA» 

«CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________
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ANEXO XV 

 

PROJETOS 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL ALMIR GABRIEL, NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, 

CONFORME CONVÊNIO Nº 87/2022, PROCESSO Nº 2021/787670 FIRMADO 

ENTRE A SEDOP – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E IPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

  

 

 

 

 

 

 

(DISPONIBILIZADO EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO XVI 

 

Documento Referentes à Responsabilidade Técnica (ART/RRT) 
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