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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENRAL E PAVIMENTAÇÃO.  
DATA DA SESSÃO: 29/03/2022. 
 
HORA: 10:00. 
 
LOCAL DA SESSÃO: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADO À RUA 
LAURO SODRÉ, S/Nº, BAIRRO CENTRO, CEP. 68.722-000 – MAGALHÃES 
BARATÁ/PA. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº 002/2022 
(Processo Administrativo n° 20220102-1) 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o (a) Prefeitura Municipal de 
Magalhães Barata, sediado(a) na sala da comissão de licitação, situado à rua Lauro 
Sodré, S/Nº, bairro centro, CEP. 68.722-000 – Magalhães Barata/PA, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 003/2022 de 01 de 
fevereiro de 2022, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
26 de abril de 2018, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

 
1.1. Até às 10:00 horas, do dia 29 de março de 2022, no sala da comissão de 

licitação, situado à rua lauro sodré, S/Nº, bairro centro, CEP. 68.722-000 – 
Magalhães Barata/PA para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos 
de habilitação e envelope n. 02, com a proposta. 

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

2.1. Às 10:00 horas, do dia 29 de março de 2022, no sala da comissão de licitação, 
situado à rua lauro sodré, S/Nº, bairro centro, CEP. 68.722-000 – Magalhães 
Barata/PA, terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento 
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação. 

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

ENVELOPE Nº 1 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 
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ENVELOPE Nº 2 
PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

 
2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 

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

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

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

3.1.1. Titular da empresa licitante e/ou seus respectivos sócios, devendo 
apresentar cédula de identidade, CPF e/ou outro documento de identificação 
oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 
estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 
sendo que em tais documentos devem constar todas suas alterações e/ou 
consolidadas, expressos poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com 
poderes expressos para se manifestar em nome da empresa licitante em 
qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 
Registro Geral e CPF e do registro comercial, no caso de empresa 
individual; contrato social com suas alterações e/ou consolidação, estatuto 
em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por 
ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 
estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, 
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devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

3.1.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma 
empresa licitante. 

 

4. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a Construção de Canteiro Central e Pavimentação, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
4.1. A licitação será realizada em único lote. 
4.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço Global, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2022, na 
classificação abaixo: 
 
Unidade Orçamentária: 1414 – Sec. Munic. Transp. E Obras Publicas;  
Atividades: 15.451.0006.1.048 – Pavimentação,Manut. De vias Urbanas;  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99;  
Subelemento:4.4.90.51.99 – Obras e instalações;  
Fonte de Recurso: 150000000 – Recursos não vinculados de impostos;  

170100000 – Outros Convênios do Estado 
 
Atividades: 15.451.0006.1.049 – Urbanização de vias;  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00; Obras e Instalações  
Subelemento:4.4.90.51.99 – Obras e instalações;  
Fonte de Recurso: 150000000 – Recursos não vinculados de impostos;  

170100000 – Outros Convênios do Estado 
 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

6.2. Não poderão participar desta licitação: 
6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 
6.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 
6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  
6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
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1993; 
6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 
6.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   
6.2.7. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a 

contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com 
poder de direção, familiar de: a) detentor de cargo em comissão ou 
função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou 
contratação; b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do 
órgão contratante. 

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

6.3. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços 
licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de 
funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será 
verificado o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante apresentação das seguintes certidões: 

7.1.1. SICAF; 
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU; 

7.1.5. As certidões entreguem pelas licitantes deverá ser em nome da empresa 
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

7.1.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

about:blank
about:blank
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7.1.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. 

7.1.8. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
inabilitação. 

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

7.1.10. Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, para os licitantes cadastrados, em 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10, 11, 12, 13, 
14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

7.1.11. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender 
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

7.1.12. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida 
junto ao SICAF.  

7.1.13. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar válidos na 
data da sessão pública de abertura deste certame.  

7.1.13.1. As certidões ou documentos exigidos neste Edital, que não 
apresentem expressamente o prazo de validade, deverão ter 
sido expedidos até 120 (cento e vinte) dias anteriores a data de 
abertura do certame, exceto quando exista previsão legal em 
sentido contrário. 

7.1.14. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 

7.1.15. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF,nos termos do art. 6º, Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, a documentação relativa à 
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, à Qualificação 
Econômico-Financeira e Habilitação Técnica, nas condições descritas 
adiante. 

7.1.16. Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão ser 
acondicionados em envelopes, conforme estabelecido para os documentos 
de habilitação.  

7.1.17. Os licitantes interessados em participar desta licitação que desejem vistoriar 
o local onde serão executados os serviços poderão mediante prévio 
agendamento no horário de 08:00 às 14:00 horas, junto à Secretaria de 
Obras, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade 
existentes. 
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7.1.18. A visita técnica será realizada acompanhada por representante desta 
Secretaria.  

7.1.19. As participantes deverão apresentar Atestado emitido por este Órgão ou 
declaração de que tem pleno conhecimento das condições do local da obra, 
assumindo o risco das possíveis dificuldades relacionadas a mesma (modelo 
anexo II).  

 
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA -  ART. 28 DA LEI FEDERAL 8.666/93 

7.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.2.2. 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; 

7.2.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

7.2.4. 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; 

7.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País; 

7.2.6. Cédula de Identidade dos sócios; 
7.2.7. Cadastro Nacional de Pessoa Física dos sócios; 
7.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 
 

7.3. REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA - ART. 29 DA LEI FEDERAL 
8.666/93. 

7.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
7.3.2. alvará de funcionamento no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

7.3.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

7.3.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
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7.3.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.3.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

7.3.7. prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

7.3.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante;  

7.3.9. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante;  
7.3.9.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos 

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

7.3.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei 
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, 
também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista 
das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 
alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.  
 

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - ART. 31 DA LEI FEDERAL 
8.666/93 

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

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

7.4.3. 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, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

7.4.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
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referentes ao período de existência da sociedade; 
7.4.5. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/ 

estatuto social. 
7.4.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe 
o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

7.4.7. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), superiores a 1 (um) e índice de endividamento (IEN) 
inferior a 1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

IEN = Passivo Circulante + Exigível em Longo 

Prazo 

 Ativo Total 

7.4.8. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e 
Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou 
patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ART. 30 DA LEI FEDERAL 8.666/93: 
7.5.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, 
em plena validade; 

7.5.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
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direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação: 

7.5.3. As parcelas de maior relevância para fins deste Edital serão:  
 

 ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE EXIGÍVEL 

01 Execução de pavimento com aplicação de concreto 
asfáltico, camada de binder – exclusive carga e 
transporte. 

M3 40,50 

02 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada 
in loco em trecho reto, 30cm base x 10cm altura 

M 613 

03 Guia (meio fio),concreto, moldada in loco em trecho 
reto com extrusora, 13cm base x 22cm altura 

M 613 

OBS: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam 50% 
das quantidades na planilha orçamentária de maior relevância técnica e/ou 
financeira, conforme a Súmula 263/2011-TCU e Acórdãos 1.214/2013-TCU, 
244/2015-TCU/Plenário e3.663/2016-TCU. 
 

7.5.4. Os atestados exigidos no subitem 7.5.2, para serem aceitos, deverão ter 
as seguintes informações: 

7.5.5. O atestado de capacidade técnica, enquanto documento elaborado pelo 
contratante da empresa participante do certame, deverá contar com a 
descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a 
execução parcial ou total do objeto do contrato, assinatura do 
representante legal do contratante, indicação da sua data de emissão e 
menção ao documento de responsabilidade técnica expedido em razão 
das obras ou serviços executados (ART/RRT); 

7.5.6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante; 

7.5.7. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe 
técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, 
constantes no subitem 7.5.3. 

7.5.8. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
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como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 
licitação. 

7.5.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei 
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.5.10. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 
Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

7.5.11. Despesas Legais 
7.5.12. A aprovação de taxas, emolumentos e outros documentos necessários 

exigidos é de total responsabilidade da contratada, até o recebimento 
definitivo dos serviços, devendo, portanto serem previamente orçados.  

7.5.13. A Executante deverá apresentar ART/RRT emitida pelo CREA/CAU 
referente à execução da obra e/ou serviço, com a respectiva taxa 
recolhida no início da obra e a apresentação da ART/RRT de conclusão 
com a respectiva taxa recolhida ao final da obra. 

7.5.14. Baixas de ART/RRT Deverão ser providenciadas baixas (junto ao 
CREA/CAU da região) da responsabilidade técnica de todos os 
envolvidos na obra e registrados no conselho. 
 

7.6.  DO CUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
7.6.1. Declaração impressa em papel timbrado da empresa que a proponente 

não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1988 (modelo anexo IV);  
 

7.7. DIVULGAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
7.7.1. A intimação do resultado da fase da habilitação dos licitantes será 

divulgado no Diário Oficial do Estado do Pará. 
 

8. DA PROPOSTA: ART. 44 DA LEI FEDERAL 8.666/93 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no 
idioma pátrio, impressa e em mídia (CD/DVD/PENDRIVE), rubricada em 
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todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 
8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 
8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no 
mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao 
Edital; 

8.1.4. Planilha Orçamentária. 
8.1.5. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 
equipamentos e serviços; 

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

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

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

8.1.9. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  
8.1.10. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto 
Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico 
da obra. 

8.1.11. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo 
ao Edital e de acordo com o Acórdão n° 2.622/2013 – TCU/Plenário e 
com taxa compatível ao tipo de obra a executar, segundo determina o 
mesmo acórdão; 

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

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

8.1.14. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 
art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 
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8.1.15. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação 
dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.1.16. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 
BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 
conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

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

8.1.18. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme 
dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.1.19. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar 
um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, 
conforme modelo anexo ao Edital; 

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

8.1.21. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de abertura do certame. 

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

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

8.1.24. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 
revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá 
efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 
faturamento dos serviços demandados e executados, 
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concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 
adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" 
do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 

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

8.1.25.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será 
mantido durante toda a execução contratual; 

8.1.25.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será 
suprimido, unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do 
pagamento. 

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

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

8.1.28. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento 
das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o 
Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o 
objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

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

8.1.30. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas federais, quando 
participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário). 

8.1.31. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo 
Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: 

8.1.31.1. assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 
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preço na execução do contrato. 
8.1.31.2. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto, será colhida a manifestação escrita do 
setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Critério de julgamento será o menor preço global. 
9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão 

rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e 
pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão, caso 
julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

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

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

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

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

9.7. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% 
(dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 20 (vinte) minutos, caso 
esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da 
comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste 
caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 
autos do processo licitatório. 

9.9. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para 
o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no 
subitem anterior. 

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

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

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

9.12.1. produzidos no País;  
9.12.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
9.12.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em 
9.12.4. pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 
9.12.5. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

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

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

9.15. Será desclassificada a proposta que: 
9.15.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital; 
9.15.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 
9.15.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico 

ou anexos; 
9.15.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

9.15.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
9.15.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado (ver 

IN.02/2018/SEAD/PA); 
9.15.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços. 
9.16. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 
quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 
correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 
salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos 
anexos a este edital.  
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9.17. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por 
preço global ou empreitada integral, a participação na presente licitação 
implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos 
anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro 
contrato.  

9.18. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será 
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que 
qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo 
unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os 
projetos anexos a este edital.  

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

9.19.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 
preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

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

9.22. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 
média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua 
imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a 
realização de diligências para o exame da proposta. 

9.23. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar 
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

9.24. Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 
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parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 
desclassificação. 

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

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

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

9.28. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação 
passar à subseqüente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

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

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

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

9.32. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do  
Pará. 
 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

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

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

10.4. O recurso deverão ser encaminhados para o protocolo da Prefeitura 
Municipal. 

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

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

11. DO TERMO DE CONTRATO 

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

11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  

11.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

11.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

11.5. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados da 
assinatura, prorrogável na forma da Lei nº 8.666/93. 

11.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 
para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e 
nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta 
prévia ao CADIN.  

11.7. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá 
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

11.8. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 
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11.9. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

12. OBRIGAÇÃO DAS PARTES, FISCALIZAÇÃO, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
E GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

12.1. Será firmado contrato de prestação de serviço, cujos termos refletirão as 
condições   deste Projeto Básico. 

12.2. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do 
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

12.3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a 
CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, 
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária. 

12.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará 
a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total 
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

12.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

12.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual. 

12.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

12.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

12.7.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

12.7.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; e 

12.7.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 
com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. A 
modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados no subitem 18.4, observada a legislação que rege 
a matéria. 

12.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em 
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conta específica com correção monetária. 
12.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 

12.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 

12.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os 
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

12.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo 10 máximo de (dez) dias úteis, contados da data em 
que for notificada. 

12.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que 
rege a matéria. 

12.14. Será considerada extinta a garantia: 
12.14.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato;  

12.14.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, 
quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

12.14.3. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo 
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 
aplicar sanções à CONTRATADA.  

12.15. A CONTRATADA autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato. 
 

13. DO REAJUSTE 

13.1. Os valores serão fixos e irreajustáveis, salvo art. 65 da Lei 8666/93. 
 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante 
do CONTRATANTE especialmente designado, sendo permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações 
pertinentes a essa atribuição. A fiscalização se reserva o direito de exigir a 
substituição do Engenheiro Civil ou Arquiteto, ou o mestre de obras 
indicado pela CONTRATATA, no decorrer da obra, caso o mesmo 
demonstre insuficiente perícia para a conclusão dos trabalhos ou 
disposição em executar as ordens da fiscalização. 
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14.2. À FISCALIZAÇÃO, designada pelo CONTRATANTE antes do início do 
serviço, competirá o controle e fiscalização da execução da obra em suas 
diversas fases, decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção, 
efetuar anotações diárias em livro apropriado, proceder às medições dos 
serviços e manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento 
das obras e das ocorrências que devam ser objeto de apreciação 
superior. 

14.3. A obra ou serviço deverá se desenvolver em regime de estreito 
entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, dispondo esta de 
amplos poderes para atuar no sentido do Esclarecer prontamente as 
dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA; 

14.4. Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à 
CONTRATADA; 

14.5. Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da 
CONTRATADA que não corresponda técnica ou disciplinarmente, às 
exigências da FISCALIZAÇÃO; 

14.6. Efetuar, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 
efetuados e certificar as respectivas faturas; 

14.7. Transmitir à CONTRATADA por escrito, as instruções sobre modificações 
dos memoriais descritivos, prazos e cronogramas, aprovados pela 
CONTRATANTE; 

14.8. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado 
e estipular o prazo, para sua retirada do canteiro de serviço da obra; 

14.9. Relatar oportunamente ao CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias 
que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou 
inconveniências a terceiros; 

14.10. Aprovar as substituições de materiais que por ventura aconselháveis ou 
necessárias; 

14.11. Decidir sobre as divergências entre os documentos listados no item V. 
14.12. A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra 

não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita 
execução dos trabalhos. 

14.13. A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará 
o fato ao CONTRATANTE, para as providências cabíveis. 

14.14. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção do livro "Diário de 
Obras", devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela 
CONTRATADA diariamente, que permanecerá disponível para 
escrituração no local da obra e terá as seguintes características: 

14.14.1. Será único, com páginas numeradas tipograficamente previamente 
carbonadas, em duas vias, sendo a primeira da CONTRATANTE e a 
segunda da CONTRATADA; 

14.14.2. Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um 
representante da FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da 
CONTRATADA, no máximo, um dia após a referida data de entrada 
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dedados. 
14.15. Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes 

ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu 
andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes campos: 
nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo 
decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas equipamentos, 
número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para 
assinaturas do contratado e do contratante;  

14.16. Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela 
CONTRATADA: 

14.16.1. Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 
14.16.2. Consultas à FISCALIZAÇÃO; 
14.16.3. Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o 

cronograma aprovado; 
14.16.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

14.17. Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
14.18. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou 

serviço; 
14.19. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 
14.20. Deverá ser enviado à fiscalização do fiscal de contrato por email Relatório 

Fotográfico semanal. 
14.21. SERVIÇOS: Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 
14.22. Fica estabelecido que é de responsabilidade da Contratada: 
14.23. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho; 
14.24. Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas 

regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho. 
14.25. A Contratada é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente 

equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. 

14.26. A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas atrás 
relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, 
não desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições 
relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou 
regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o 
estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de 
trabalhos. 

14.27. Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de 
acidente com o pessoal da CONTRATADA, do CONTRATANTE e com 
terceiros, independentemente da transferência daquele risco para 
Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores. A empreiteira deverá 
manter, no local dos serviços, um serviço de Primeiros Socorros para 
atendimento de todos que venham a sofrer acidentes no Canteiro. 

14.28. A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou 
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materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por 
ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações 
relativas à segurança em geral. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. Caberá à CONTRATANTE emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA 
para execução das obras e serviços indicados em contrato; 

15.2. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade 
encontrada na execução dos serviços; 

15.3. Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para 
fiscalizar o Contrato. A Fiscalização da CONTRATANTE não exime a 
contratada das responsabilidades; 

15.4. Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela 
CONTRATADA; 

15.5. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a 
execução dos serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto 
do Contrato; 

15.6. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e 
aceitos, determinando os serviços a serem inseridos nos Boletins de 
Medição e autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas 
correspondentes para pagamento; 

15.7. Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de 
serviços executados, encaminhando-as para pagamento; 

15.8. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar 
materiais e serviços que não estejam de acordo com o projeto, exigindo da 
CONTRATADA a substituição, reparo ou solicitar que seja refeito o que foi 
rejeitado. 

15.9. É obrigação da CONTRATADA a execução de todo os serviços descritos 
ou mencionados neste Projeto Básico compreendendo, para tanto, todos 
os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, sendo de 
responsabilidade da CONTRATADA: 

15.10. Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo / Especificação 
Técnica e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com 
zelo e diligência; 

15.11. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços descritos, devendo os materiais a serem 
empregados receberem prévia aprovação desta Secretaria, que se reserva 
ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e 
quantidade especificados; 

15.12. Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços 
previstos neste PROJETO BÁSICO, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de 
empregados; 

15.13. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
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comerciais, resultantes da execução do CONTRATO, conforme dispõe o 
art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n.°8.666/93; 

15.14. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus 
empregados, nos termos da legislação vigente; 

15.15. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de 
pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos 
sociais/trabalhistas; 

15.16. Manter DIARIAMENTE na direção da obra um Engenheiro Civil ou 
Arquiteto e um Mestre de Obras, para tratar com a FISCALIZAÇÃO sobre 
assuntos relacionados à execução da obra, que permita a execução com 
perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra; 

15.17. A contratada deverá comunicar com antecedência à fiscalização o nome 
do profissional responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

15.18. Manter seus funcionários devidamente uniformizados, bem como utilizando 
os equipamentos de proteção individual previsto pelas normas de 
segurança do trabalho, e identificados durante a execução dos serviços 
contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao 
relacionamento cordial e educado para com o pessoal da CONTRATANTE 
e o representante por ela designado para supervisionar os trabalhos; 

15.19. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente 
de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, 
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse 
do Serviço Público; 

15.20. Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser 
apurada por representantes das partes, e indenizar a PMMB ou a terceiros, 
todo e qualquer dano pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente da execução do contrato. A indenização devida será 
procedida pela CONTRATADA em favor da Secretaria ou partes 
prejudicadas, independente de qualquer ação judicial; 

15.21. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança 
vigentes, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a 
ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou 
pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do 
presente contrato; 

15.22. Efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva 
utilização dos produtos; 

15.23. Comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a 
execução dos Serviços. 

15.24. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem 
prévia anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com 
base no que prevê o artigo 72 da Lei 8.666/93,atualizada; 
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15.25. Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as 
facilidades para o pleno desempenho de suas atribuições; 

15.26. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 
autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a 
ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos 
contratados; 

15.27. Cumprir os prazos previstos neste PROJETO BÁSICO; 
15.28. Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, 

devendo a CONTRATADA informar a PMMB, imediata e formalmente, 
caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer 
desses documentos; 

15.29. Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa 
execução de todos os serviços e empregar os métodos de trabalho mais 
eficientes e seguros, de acordo com as Normas vigentes, e memoriais 
descritivos fornecidos; 

15.30. A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo 
causado ao patrimônio da PMMB ou a terceiros, decorrentes da utilização 
inadequada de pessoal, equipamentos, máquinas, ferramentas ou 
materiais. 

15.31. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de 
especialização de cada serviço. 

15.32. Fornecer Termo de Garantia, com prazo mínimo de 05 anos para os 
serviços executados, respondendo pela existência de todo e qualquer 
vício, irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a 
removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos 
serviços ou má qualidade do material, em papel timbrado da Empresa, 
assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário, que deverá correr a partir do 
recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização da 
PMMB. O termo de garantia é, portanto, o prazo estipulado para o 
funcionamento adequado de uma edificação, componente, instalação, 
equipamento, serviço ou obra, definido pelo seu produtor, fabricante e/ou 
fornecedor. 

15.33. A CONTRATADA deverá apresentar ART´S que comprovem sua 
experiência na execução de obras do mesmo porte. 

15.34. A CONTRATADA, em decorrência de eventuais alterações feitas nos 
serviços, de acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “As Built” 
de todos os projetos, através de documentos que se tornem necessários, 
tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento do preço global contratado será efetuado conforme medição 
das etapas dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
elaborado pela CONTRATANTE. 

16.2. A última parcela de pagamento somente será paga após a aceitação total 
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da obra  pela CONTRATANTE; 
16.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 

de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 
licitante/adjudicatário que: 

17.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 
17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
17.1.5. não mantiver a proposta; 
17.1.6. cometer fraude fiscal; 
17.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 
17.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 
licitação. 

17.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima 
discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

17.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

17.2.4. 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 Contratante pelos prejuízos causados. 

17.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

17.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
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eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 
de Responsabilização - PAR.  

17.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

17.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato 
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  

17.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 
causados pela conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor 
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

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

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

17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
17.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 

no Projeto Básico. 
 

18. DA IMPUGNAÇÃO 

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

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

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

18.4. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados por petição 
protocolada na Prefeitura Municipal.  
 

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

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

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

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

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

19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação da Comissão em sentido contrário. 

19.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

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

19.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 
Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 
executadas as obras e serviços de engenharia. 

19.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

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

19.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

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

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

19.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais 
eventualmente aplicáveis. 

19.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.tcm.pa.gov.br, www.magalhaesbarata.pa.gov.br mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão 
recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no 
SICAF, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993). 

19.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca 
de Magalhães Barata, Estado do Pará, da Justiça Estadual, com exclusão 
de qualquer outro. 

19.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os documentos anexos. 
 

Magalhães Barata/PA, 08 de março de 2022. 
 
 

Cesar Alexandre Simão Gomes 
Presidente da Comissão de Licitação 

  

http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.magalhaesbarata.pa.gov.br/
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ANEXO I -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Proposta de Preços referente a Tomada de Preços nº 000/2022.  

Empresa: 

_______________________________________________________________  

CNPJ/MF Nº:_____________________________ Inscrição Estadual 

Nº:_____________________  

Endereço:______________________________________ Cidade:___________ UF: 

____  

Telefone (___) _______________, E-mail _______________________  

Representante:_______________________________  

 

Lote 01 

Item Especificação VALOR GLOBAL  

 

1 

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENRAL E 

PAVIMENTAÇÃO 

 

 

a) Preço Total da Proposta R$ ______________ (POR EXTENSO). 

b) Prazo de Validade da Proposta: ______________ - 120 (cento e vinte) dias. 

c) Prazo de Execução: __________ dias; 

d) Banco: __________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________ 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 

especificadas no anexo I do Edital de Tomada de Preços nº xxx/2022. 

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, faz parte do objeto, tais como gastos da empresa com manutenção 

técnica dos veículos, impostos, seguros, taxas, previdenciárias, trabalhistas e fiscais, ou 

outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos 

deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação: 

________________________________ 

Local e data 

_______________________________ 

Diretor ou representante legal 
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ANEXO II -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 

DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA  

 

À  

Comissão Permanente de Licitação  

TOMADA DE PREÇOS  Nº XX/2022  

 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ nº ... , sediada ... , nº ..., 

(Bairro/Cidade), através de seu Representante Legal, (Nome/CI/CPF), DECLARA que 

conhece as condições do local em que a obra será executada e que tem conhecimento 

de todas as informações necessárias à elaboração da sua proposta de preços. 

 

Belém/PA,                 de                             de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal) 

(Razão Social e Nº do CNPJ da Licitante)  
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

(Identificação da Licitação) 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante 

denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital 

(completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 

licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 

propostas;  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

____________________, em ___ de ______________ de ________ 

 

________________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação 

completa) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

(em papel timbrado da firma) 

 

  

 

 

Em cumprimento ao disposto no Art. 27, inciso V, c/com o Art. 78, inciso XVIII da Lei 

Federal n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99, DECLARAMOS sob as 

penalidades legais e de futura rescisão contratual, que esta empresa cumpre fielmente 

as disposições constitucionais do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que 

estabelece: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição: .... XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

 

Belém/PA,         de                     de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Responsável 

 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS 

(em papel timbrado da firma) 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, 

Ref: TOMADA DE PREÇO Nº XXXXXXXXX 

 

Prezados Senhores, 

 

A (licitante)............., por seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação 

em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e 

Municipal, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências, na 

forma do § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

 

xxxxxx/PA,         de                     de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Responsável 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

À  

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, 

Ref: TOMADA DE PREÇO Nº XXXXXXXXX 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A (licitante) .............................., infra signatária DECLARA, sob as penas da rescisão 

do futuro contrato, que conhece todas as condições editalícias previstas para esta 

TOMADA DE PREÇO Nº XXXXXXXXXXXXXXX, em relação as quais manifesta sua 

plena concordância. 

 

 

Belém/PA,         de                     de 2022. 

 

 

 

Assinatura do Responsável 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO VII - MODELO DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A 

INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

 

Declaro que a empresa __________________________________________, inscrita no 

CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual nº ____________________, 

estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos 

firmados com a iniciativa privada e a administração pública:  

 

       Nome do Órgão/Empresa    Vigência do Contrato      Valor total do contrato 

______________________  ________________ ___________________ 

______________________  ________________ ___________________ 

______________________  ________________ ___________________ 

______________________ ________________  ___________________ 

Valor total dos Contratos R$        __________________ 

 

Local e data  

 

 

 

Belém/PA,         de                 de 2022. 

 

Assinatura do Responsável 

Observação: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também 

o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À  

Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, 

Ref: TOMADA DE PREÇO Nº XXXXXXXXX 

 

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 
completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome 
do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF 
sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações 
legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 
2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, 
ser:  
 
( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando 
apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06.  
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas 
pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.  
 
Observações: • Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante 
enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006; • A 
não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da 
licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não 
utilização do direito de tratamento diferenciado.  
 
 

                   Belém/PA,         de                     de 2022. 

 

Assinatura do Responsável 

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa) 
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ANEXO IX  - MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
000/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAGALHÃES BARATA E A EMPRESA 
____________________, CONSOANTES 
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 00.000.000/0001-79, com sede na rua lauro sodré, S/Nº, bairro centro, CEP. 68.722-
000 – Magalhães Baratá/PA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pela Prefeita,  XXXXXXXXXX, brasileiro (a), estado civil, RG nº 
000000SSP/PA, CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Av.xxxxx nº 000, 
xxxxx, Bairro xxxxx, CEP. 68.000-000, Magalhães Barata/PA, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas,  e de outro lado a empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF 
nº_________e Inscrição Estadual nº ___________, estabelecida na __________, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu (sua) 
__________, _______, portador (a) da Cédula de Identidade nº ____   e do CPF/MF nº 
_____ , residente e domiciliado (a) na ___________, têm entre si ajustado o presente 
Contrato, previamente examinado e aprovado pela Consultoria Jurídica desta Secretaria, 
por meio da Manifestação juridica, exarada nos autos do Processo Administrativo 
20220102-1, modalidade Tomada de Preços nº XXX/2022, em conformidade com o 
disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e com os preceitos de direito público, aplicando-
se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a construção de canteiro central e 
pavimentação, em conformidade com edital, projeto básico e demais documentos 
anexos. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS 

2.1. A execução deste Contrato obedecerá às disposições da licitação na modalidade 
de Tomada de Preços nº XXX/2022, além das obrigações assumidas na proposta 
de preços firmada pela CONTRATADA e tudo quanto consta no Processo 
Administrativo nº 20220102-1, que, independentemente de transcrição, faz parte 
integrante e complementar deste instrumento; 

2.2. A CONTRATADA e seu(s) representante(s) legal(is) apresenta(m) neste ato os 
documentos comprobatórios de suas condições jurídico pessoais indispensáveis à 
lavratura do presente Contrato. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 
3.1. O valor global do Contrato é de R$ ____________ (...extenso...) correspondente a 

execução do objeto deste instrumento, conforme proposta de preços apresentada 
pela CONTRATADA. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes 

deste Contrato constam do orçamento aprovado da CONTRATANTE para o 
exercício de 2022, como a seguir especificado: 

 Unidade Orçamentária: 1414 – Sec. Munic. Transp. E Obras Publicas;  
Atividades: 15.451.0006.1.048 – Pavimentação,Manut. De vias Urbanas;  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99;  
Subelemento:4.4.90.51.99 – Obras e instalações;  
Fonte de Recurso: 150000000 – Recursos não vinculados de impostos;  

170100000 – Outros Convênios do Estado 
 
Atividades: 15.451.0006.1.049 – Urbanização de vias;  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00; Obras e Instalações  
Subelemento:4.4.90.51.99 – Obras e instalações;  
Fonte de Recurso: 150000000 – Recursos não vinculados de impostos;  

170100000 – Outros Convênios do Estado 
 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO EMPENHO DA DESPESA 

5.1. A CONTRATANTE emitirá Nota de Empenho, por etapas de execução dos serviços 
de acordo com o cronograma físico-financeiro, para cobertura das despesas 
decorrentes do presente Contrato. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA 

6.1. Caberá ao titular da Célula de Gestão de Recursos Materiais da CONTRATANTE, 
ou a servidor expressamente designado, a atestação das Notas Fiscais, Faturas e 
Recibos, correspondentes à prestação dos serviços objeto deste Contrato, para 
efeito de pagamento. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PAGAMENTOS 

7.1. O pagamento do preço global contratado será efetuado conforme medição das 
etapas dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro elaborado pela 
CONTRATANTE. 

7.2. A última parcela de pagamento somente será paga após a aceitação total da obra 
(civil, elétrica, hidrossanitária, lógica, etc) pela CONTRATANTE; 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do 
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reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

8.1. Os preços estabelecidos na Cláusula Terceira deste Contrato permanecerão fixos e 
irreajustáveis, 
 

9. CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1. O início da obra se dará após a assinatura da Ordem de Serviço emitida pela 
CONTRATANTE, o prazo para conclusão será de 10 dez) Meses, conforme 
Cronograma. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
10.1. A vigência deste Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, na forma prevista na Lei n° 8.666, de 1993. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993; 

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
para os seus acréscimos; 

11.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 
serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

12.1. Caberá à CONTRATANTE emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA para 
execução das obras e serviços indicados em contrato; 

12.2. Notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada 
na execução dos serviços; 

12.3. Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para fiscalizar o 
Contrato. A Fiscalização da CONTRATANTE não exime a contratada das 
responsabilidades elencadas no item 6.4; 

12.4. Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela CONTRATADA; 
12.5. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução 

dos serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato; 
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12.6. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, 
determinando os serviços a serem inseridos nos Boletins de Medição e autorizando 
a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento; 

12.7. Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 
executados, encaminhando-as para pagamento; 

12.8. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar materiais e 
serviços que não estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a 
substituição, reparo ou solicitar que seja refeito o que foi rejeitado. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
13.1. É obrigação da CONTRATADA a execução de todo os serviços descritos ou 

mencionados neste Projeto Básico compreendendo, para tanto, todos os materiais, 
mão de obra e equipamentos necessários, sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA: 

13.1.1. Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo / 
Especificação Técnica e nos Projetos, de acordo com a melhor 
técnica aplicável, com zelo e diligência; 

13.1.2. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços descritos, devendo os materiais a serem 
empregados receberem prévia aprovação desta Secretaria, que se 
reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de 
qualidade e quantidade especificados; 

13.1.3. Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços 
previstos neste PROJETO BÁSICO, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço 
ou demissão de empregados; 

13.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do CONTRATO, 
conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°,da Lei n.° 8.666/93;  

13.1.5. Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação 
de seus empregados, nos termos da legislação vigente; 

13.1.6. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 
comprovantes de pagamentos aos empregados e dos 
recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas; 

13.1.7. Manter DIARIAMENTE na direção da obra um Engenheiro Civil ou 
Arquiteto e um Mestre de Obras, para tratar com a FISCALIZAÇÃO 
sobre assuntos relacionados à execução da obra, que permita a 
execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais 
elementos necessários à perfeita administração da obra; 

13.2. A contratada deverá comunicar com antecedência à fiscalização o nome do 
profissional responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

13.3. Manter seus funcionários devidamente uniformizados, bem como utilizando os 
equipamentos de proteção individual previsto pelas normas de segurança do 
trabalho, e identificados durante a execução dos serviços contratados, devendo ser 
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observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e educado para 
com o pessoal da CONTRATANTE e o representante por ela designado para 
supervisionar os trabalhos; 

13.4. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público; 

13.5. Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada 
por representantes das partes, e indenizar a PMMB ou a terceiros, todo e qualquer 
dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do 
contrato. A indenização devida será procedida pela CONTRATADA em favor da 
Secretaria ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial; 

13.6. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, 
ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer 
acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em 
decorrência da execução do objeto do presente contrato; 

13.7. Efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos; 

13.8. Comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execução 
dos Serviços. 

13.9. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia 
anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com base no que 
prevê o artigo 72 da Lei 8.666/93, atualizada; 

13.10. Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades 
para o pleno desempenho de suas atribuições; 

13.11. Possuir obrigatoriamente em seu quadro de empregados um percentual mínimo 
de 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência; 

13.12. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por 
autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela 
imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados; 

13.13. Cumprir os prazos previstos neste PROJETO BÁSICO; 
13.14. Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a 

CONTRATADA informar a PMMB, imediata e formalmente, caso ocorra, a 
impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos; 

13.15. Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de 
todos os serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, 
de acordo com as Normas vigentes, e memoriais descritivos fornecidos; 

13.16. A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo causado 
ao patrimônio da PMMB ou a terceiros, decorrentes da utilização inadequada de 
pessoal, equipamentos, máquinas, ferramentas ou materiais. 

13.17. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de 
cada serviço. 

13.18. Fornecer à PMMB Termo de Garantia, com prazo mínimo de 05 anos para os 
serviços executados, respondendo pela existência de todo e qualquer vício, 
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irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou 
repará-lo, desde que provenham de  má execução dos serviços ou má qualidade 
do material, em papel timbrado da Empresa, assinado pelo Diretor ou Sócio 
Proprietário, que deverá correr a partir do recebimento definitivo de todos os 
serviços, aprovados pela fiscalização da PMMB. O termo de garantia é, portanto, 
o prazo estipulado para o funcionamento adequado de uma edificação, 
componente, instalação, equipamento, serviço ou obra, definido pelo seu 
produtor, fabricante e/ou fornecedor. 

13.19. A CONTRATADA deverá pedir visto do CREA/PA para execução da obra.  
13.20. A CONTRATADA, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços, de 

acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “As Built” de todos os 
projetos, através de documentos que se tornem necessários, tais como 
memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO 
DA EXECUÇÃO 

14.1. A CONTRATANTE, por meio do titular ou por servidor expressamente designado, 
exercerá ampla fiscalização sobre a execução do Contrato, ficando a 
CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício desse direito, de acordo com o 
Decreto Estadual nº 870/2013, conforme a seguir: 

14.1.1. É da competência e responsabilidade do fiscal deste Contrato: 
I. Verificar se o Contrato, atende às formalidades legais, 

especialmente no que se refere à qualificação e identificação 
completa do Contratado; 

II. Dar ciência à CONTRATANTE sobre: 
a) Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades 

ao Contratado; 
III. Certificar a execução dos serviços, mediante emissão de 

Atestado de Execução e de Termo Circunstanciado, conforme o 
disposto no art. 73, da Lei n° 8.666, de 1993; 

IV. Comunicar a CONTRATANTE, quando ocorrerem 
irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente 
ou a contento. 

14.2. O fiscal do Contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado 
em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

14.3. A atestação de conformidade dos serviços cabe ao titular responsável pela 
fiscalização do Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

14.4. O fiscal do Contrato terá, ainda, além das obrigações constantes no Projeto 
Básico, as seguintes atribuições: 

14.4.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências 
porventura existentes e encaminhar cópia à CONTRATADA para a 
imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste Contrato e na lei; 

14.4.2. Conferir se os serviços estão sendo executados de acordo com as 
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especificações técnicas exigidas no Contrato e seus anexos; 
14.4.3. Rejeitar no todo ou em parte a aceitação dos serviços, se 

considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da CONTRATADA; 

14.5. A presença da fiscalização não atenua, nem elide, as responsabilidades da 
CONTRATADA. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO 
15.1. Fica obrigado o contratado a cumprir no que couber as disposições da Lei Federal 

nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
2.289/2017, no âmbito do Poder Executivo Estadual, dando ciência de que a 
prática de atos lesivos à Administração Pública sujeitará o contratado à aplicação 
das sanções previstas naqueles normativos, observados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

licitante/adjudicatário que: 
16.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta; 
16.1.2. apresentar documentação falsa; 
16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
16.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
16.1.5. não mantiver a proposta; 
16.1.6. cometer fraude fiscal; 
16.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 
16.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração 

falsa quanto às condições de participação, quanto ao 
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação. 

16.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

16.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

16.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

16.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
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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 Contratante pelos 
prejuízos causados. 

16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

16.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

16.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira 
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

16.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

16.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

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

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

16.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Projeto Básico. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1. Serão motivos para a rescisão do contrato os relacionados no artigo 78, incisos I 
a XVIII, da Lei 8.666/93. 

17.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei, de acordo com o previsto na 
cláusula décima sétima. 

17.3. A rescisão do contrato atenderá ao disposto no art. 79 da Lei 8.666/93, podendo 
acarretar as conseqüências previstas no artigo 80 da mesma lei. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 
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DO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

18.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais, pela Lei Estadual nº 5.416/87, 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. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

19.1. As obrigações do presente Contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem 
circunstâncias alheias à vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo 
de força maior ou caso fortuito, na forma do Código Civil, desde que sua 
ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

20.1. Será firmado contrato de prestação de serviço, cujos termos refletirão as 
condições   deste Projeto Básico. 

20.2. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 
da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 
(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

20.3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 
do contratante, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá 
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

20.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

20.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.  

20.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual. 

20.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 
de: 

20.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do 
não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

20.7.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

20.7.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; e  

20.7.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e 
para com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando 
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couber.A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados no subitem 18.4, observada 
a legislação que rege a matéria. 

20.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, com correção monetária. 

20.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

20.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 

20.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação. 

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 10 dias úteis, contados da data em que for notificada. 

20.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 

20.14. Será considerada extinta a garantia: 
21.14.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas 
do contrato;  

21.14.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando 
o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

21.14.3. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo 
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 
aplicar sanções à CONTRATADA.  

21.14.4. A CONTRATADA autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a 
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato. 
 
 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

21.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do 
Estado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de sua assinatura, 
de conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º da Constituição Estadual. 
 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este Contrato serão enviadas 
para os seguintes endereços: 

22.1.1. CONTRATANTE: Rua lauro sodré, S/Nº, bairro centro, CEP. 
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68.722-000 – Magalhães Barata/PA; 
22.1.2. CONTRATADA: ______________________________________; 

22.2. A CONTRATADA declara neste ato ter pleno conhecimento e compreensão das 
especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não 
podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos 
mesmos para isentar-se de responsabilidade pela correta execução do Contrato. 
 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

23.1. É competente o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Magalhães Barata, 
Estado do Pará, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir todas as questões relativas ou resultantes do presente 
Contrato. 

 
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 
03 (três) vias, de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas 
abaixo. 

 

                           Belém/PA,         de                         de  2022. 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA 
CONTRATADA 
 
____________________________________ 
Empresa 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________________________ 
RG: 
C.P.F: 
 
________________________________________ 
RG: 
C.P.F:  
 
 


