EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI
MENOR PREÇO GLOBAL
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O Município de ITUPIRANGA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Itupiranga, através
da CPL - Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 406/2021 – GP, de 09
de Novembro de 2021, torna público a quem possa interessar, que no horário, data e local
abaixo discriminado, se realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de EMPREITADA POR GLOBAL. A presente
licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei
Complementar Nº 123/2006 e suas alterações, além das demais normas regulamentares, no que
couberem, bem como, as cláusulas e condições especificadas neste instrumento convocatório,
incluindo o disposto em seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA: 02/12/2021 - HORÁRIO: 09h00min HORAS (horário local).
Caso o dia agendado do certame não seja dia útil, a sessão será realizada, no mesmo
horário, no próximo dia útil seguido à data marcada.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PROTOCOLO DE
DOCUMENTOS: DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN.
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito AV, nº 14 de Julho, Bairro:
centro – tupiranga – Pará, CEP: 68.580-000.

Em atendimento as recomendações do município e da OMS informamos que a sessão
ocorrerá em local aberto e arejado, que será estabelecido distanciamento mínimo de 02
metros de cada participante durante a sessão e que será obrigatória à utilização de mascaras,
luvas e que cada participante porte seu frasco de álcool e itens de proteção necessária.
CLÁUSULA 01 - OBJETO
Constitui o objeto do presente processo licitatório CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 32,7 KM
DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA, de acordo com as
Especificações Técnicas, Planilha de Quantidades e demais Anexo deste Edital.
CLÁUSULA 02 - PREÇOS

2.1

A PROPONENTE deverá cotar sua proposta a preços unitários, os quais deverão incluir
todos os custos relativos à mão-de-obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, insumos,
materiais de consumo, seguros, administração, vigilância, imprevistos, lucros, encargos fiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aqueles indispensáveis para manter a higiene e segurança
no trabalho.

2.2

Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para cobrir todas as
etapas dos serviços necessários à execução do objeto desta TOMADA DE PREÇOS.

2.3

Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir
todas as despesas que porventura deixarem de ser computadas quando da elaboração da

proposta.

2.4

A PROPONENTE não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as
condições da proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços
e/ou as condições locais existentes, ou ainda, qualquer falha na obtenção de dados.
2.5 Nas composições dos preços unitários todos os insumos são “Posto Obra”.

2.6

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Nº
8.666/93, desde que haja interesse do Município do de ITUPIRANGA, com a apresentação das
devidas justificativas adequadas a esta TOMADA DE PREÇOS.
CLÁUSULA 03 – VIGÊNCIA DOS CONTRATOS

3.1

A vigência do contrato oriundo desta TOMADA DE PREÇOS estará atrelada ao prazo de
execução dos serviços;

3.2

O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa dias) a partir da expedição da
Ordem de Serviço Inicial.

3.3

A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a entrega da
“Garantia de Cumprimento do Contrato”.

3.4

A eventual prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas
condições estabelecidas no art. 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

3.5

Este prazo poderá ser alterado através da emissão de Termo Aditivo Contratual.

CLÁUSULA 04 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1

Os serviços deverão ser realizados de acordo com esta TOMADA DE PREÇOS e com as
instruções do GERENTE DO CONTRATO.

4.2

Os serviços executados deverão ser garantidos quanto à qualidade técnica, devendo a
CONTRATADA efetuar as expensas, todas as correções de falhas não imputáveis a Prefeitura
Municipal.

4.3

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões do valor inicial do contrato que as fizerem nos serviços de até 50%
(cinquenta e cinco por cento) para REFORMA, e 25% (vinte e cinco por cento) para
CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO.

4.4

Compete à contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessário para o
desempenho dos serviços, como admissões, demissões, encargos sociais, uniforme, seguro,
exigências trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precauções e cuidados visando
evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, assim como
todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando
sempre responsável pelas consequências originadas de acidentes que se verifiquem.

4.5

A contratada indicará expressamente seus responsáveis credenciados, inclusive locais e
forma de contatá-los para receberem comunicação da fiscalização ou prestar informações.

4.6

Fica obrigada a empresa contratada num prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante
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determinação da Prefeitura Municipal, substituir todos os empregados cuja conduta prejudique o
bom andamento dos serviços.

4.7

A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de
ITUPIRANGA, que nomeará a quem compete à supervisão dos serviços.

4.8

Os serviços deverão ser iniciados pela proponente vencedora, num prazo de 5 (cinco)
dias, após a emissão da Ordem de Serviço pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUPIRANGA.

4.9

A Prefeitura Municipal fará as comunicações à contratada, sempre por escrito, inclusive
na determinação dos locais para descarga, mudança de Plano de Trabalho autorizado, sobre as
inscrições nos veículos, equipamentos, uniforme, etc.

4.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA poderá, em qualquer ocasião, exercer
a mais ampla fiscalização dos serviços, ressalvando-se o direito de determinar que sejam
refeitos os que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios.

4.11 A fiscalização por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, não eximirá
à contratada da responsabilidade prevista no Código Civil e dos danos que vier a causar a
terceiros, seja por ato de seus empregados ou prepostos.

4.12 NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A CONTRATADA OBRIGA-SE A:
4.12.1 É obrigação da CONTRATADA, executar os fornecimentos e trabalhos relativos à obra
de acordo com o Edital, com integral observância das disposições contratuais, obedecendo
rigorosamente aos projetos, desenhos e especificações técnicas, bem como as demais instruções
fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, e ainda às prescrições estabelecidas pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediência às leis e exigências das autoridades
federais, estaduais e municipais, isentando a PMI de qualquer responsabilidade pelo não
cumprimento dessas leis e exigências.

4.12.2 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda,
a CONTRATADA a:

4.12.3 Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas pela
CONTRATANTE;

4.12.4 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de
que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua
conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil,
apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;

4.12.5 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente, fornecendo aos empregados
contratados os EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), observando, no que
couber, o MANUAL da CONTRATANTE de PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO;

4.12.6 Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com
este Contrato e seus anexos;
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4.12.7 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos
serviços, que a CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;

4.12.8 Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato;
4.12.9 Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das
solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções
contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de
sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;

4.12.10 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos serviços pela
FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer multa a que vier a ser
imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste Contrato;

4.12.11 Responsabilizar-se durante a execução dos serviços por qualquer dano que, direta ou
indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;

4.12.12 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou a bens de terceiros, a
CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará
mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito.

4.12.13 Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do
prazo estabelecido FISCALIZAÇÃO;

4.12.14 Manter contatos com a Administração através da Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Serviços, para que os serviços sejam conduzidos com o total conhecimento dos
problemas inerentes à infraestrutura existente no local da obra;

4.12.15 Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as
aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a
execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

4.12.16 Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em
especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

4.12.17 Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de
técnicos, indicados para fins de capacitação técnica- profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior;

4.12.18 Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a
providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos
termos e condições originalmente aprovados pela CONTRATANTE;

4.12.19 Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a fatura comercial,
em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra evidência que seja exigida no
Contrato;

4.12.20 Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o
Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos da
respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do contrato e ratificação
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pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente,
qualificação técnica, no mínimo, igual a do substituído;

4.12.21 Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto
da licitação, para a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e, dos órgãos de controle interno e
externo;

4.12.22 Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal.
4.12.23 Após o recebimento de Ordem de Serviço, autorizando a mobilização de profissionais,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica ART dos mesmos no CREA do PA.

4.12.24 A empresa deverá manter na obra um quite de primeiros socorros, para atendimento de
emergência dos seus operários que venham a sofrer acidente no canteiro de obras.

4.12.25 A CONTRATADA é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela
execução dos serviços constantes do objeto, e pelo fiel comprimento das obrigações previstas
neste instrumento, podendo subcontratar microempresas ou empresa de pequeno porte para
execução de parte dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que alterou a LC 123/2006.
CLÁUSULA 05 - ADITAMENTO / ESCLARECIMENTOS

5.1

As dúvidas surgidas quanto à interpretação de qualquer condição estabelecida nesta
TOMADA DE PREÇOS, ou os pedidos de esclarecimentos sobre os mesmos, deverão ser
formulados por escrito e endereçados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL,
com antecedência de 05 (cinco) dias úteis da data fixada para entrega das propostas.

5.2

Os aditamentos e/ou esclarecimentos serão fornecidos pela COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL, por escrito, a todos os proponentes em até 03 (três) dias úteis.

5.3

Todos os passos e decisões na sequência dos trabalhos relativos a esta TOMADA DE
PREÇOS serão de total soberania da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL que
a irá julgar, e no pleno cumprimento da legislação em vigor acerca das licitações, em especial a
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA 06 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1

A medição dos serviços realizados será feita mensalmente pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, através do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA,
devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no respectivo Boletim de Medição.

6.2

Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou
menor) serão conciliadas pelos quantitativos corrigidos.

6.3

Os serviços serão medidos e liberados para pagamento conforme a Unidade que consta na
Planilha de Quantitativos.
CLÁUSULA 07 - PAGAMENTO

7.1

Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, o órgão de
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FISCALIZAÇAO terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicado pela
CONTRATADA, para conferência da medição, compatibilizando-a com os dados da planilha da
obra/serviço e preços constantes de sua proposta;

7.1.1

Somente serão pagos a obra/serviço, efetivamente, executadas e materiais efetivamente
aplicados;

7.1.2

Os valores referentes à obra/serviço que forem rejeitados, relativos a uma medição,
serão retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.

7.2

Os pagamentos mensais serão efetuados até o 30º (trigésimo) dias corridos após a data
de apresentação dos correspondentes documentos de cobrança à Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Serviços Urbanos, desde que estejam corretos;

7.3

Os pagamentos serão condicionados à vistoria na obra, pelos técnicos da PMI e pelo
servidor responsável pelo acompanhamento do processo, bem como a comprovação da
regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada;

7.4

Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada
mês-calendário, no valor do Boletim de Medição aprovado pela CONTRATANTE. Os
correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados, à CONTRATANTE, até o
quinto dia útil do mês-calendário subsequente;

7.5

Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a
data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

Onde:
AF = atualização financeira; IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor
Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

7.6

É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço,
contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições
subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela Contratada será deduzido dos
créditos que a contratada fazer jus;

7.7

Eventuais acertos no boletim de medição a favor da CONTRATANTE, ocorridos após a
liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fazer jus,
incidindo sobre a parcela líquida uma atualização financeira em favor da CONTRATANTE;

7.8

A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que a CONTRATANTE se
reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo;

7.9

O pagamento relativo à última etapa será efetuado após o recebimento definitivo do
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serviço, conforme disposto no item 5 deste instrumento contratual, no 30º (trigésimo) dias
corridos, contado da data de entrada no protocolo da CONTRATANTE, da documentação de
cobrança, desde que os documentos estejam corretos;
Considerar-se-á como “data de conclusão da obra/serviço”, para contagem de prazo, a
da emissão pela CONTRATANTE do respectivo “Termo de Aceite e Recebimento Definitivo
da Obra/Serviços”;

7.10

7.11

A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a) Execução defeituosa dos serviços;
b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; débitos da
CONTRATADA para com a CONTRATANTE quer proveniente da execução do Contrato
decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros Contratos;
c) Débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE quer proveniente da execução
do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros Contratos;
d) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até
que a CONTRATDA atenda à cláusula infringida;
e) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
CONTRATANTE;
f) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.
CLÁUSULA 08 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1 A verba destinada ao pagamento do objeto licitado é proveniente da seguinte rubrica:
Exercício 2021 - Projeto 0105.267820006.1.029 Implantação e Manutenção de Estradas
Vicinais e Pontes, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. De terc. Pessoa jurídica.
CLÁUSULA 09 - GERENCIAMENTO DO CONTRATO
9.1
O GESTOR DO CONTRATO terá poderes para, em qualquer ocasião, inspecionar a
execução de todos os trabalhos inclusive solicitar à CONTRATADA, quando necessário, a
reexecução de todo ou parte dos serviços realizados e, ainda, solicitar a retirada ou a
substituição do pessoal da empresa contratada que não estiver habilitado tecnicamente para
executar os serviços contratados.
CLÁUSULA 10 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REQUISITOS PARA
HABILITAÇÃO

10.1

Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS toda e qualquer empresa nacional que
conste no seu objeto social a realização/construção em serviços na área de engenharia civil, bem
como atenderem a todas as exigências e condições do presente Edital e que especificamente
fizerem prova de que não estejam em débito com as Fazendas Federal, estadual e municipal de
sua sede de origem, e que estejam previamente cadastradas, ou que atendam às condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do certame (art. 22, §2º da Lei
8.666/93).
10.1.1 Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas de direito privado, observando, a
necessária qualificação com pertinência às atividades desta Licitação.

10.2 PODERÃO PARTICIPAR CONSÓRCIOS CONFORME O DISPOSTO A

7

SEGUIR:

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, em número
máximo de 03 (três) empresas, subscrito pelos consorciados, sendo a líder,
necessariamente empresa de Construção Civil, atendidas as condições previstas no Art.
51 do Decreto Nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste Edital;
Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou
isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um
consórcio;
A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência
de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverá apresentar além
dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de constituição do consórcio,
por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade
solidária com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem
como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação;
O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão
do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva;
Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua
habilitação, salvo aprovação pela PMI;
Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se
constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará
denominação própria, diferente de seus integrantes;
Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio,
aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de
consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade
solidária, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem 10.3.2.

10.3 É VEDADAS A PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA:
10.3.1 Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

10.3.2 Empresa suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Itupiranga - PMI,
e com toda a Administração Pública Estadual e Federal;

10.3.3 Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial;

10.3.4 Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;
10.3.5 Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de
empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação;

a)

Caso constatado tal situação, ainda que a posteriormente, a empresa licitante será
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da
Lei Nº 12.462/2011.
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Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível como objeto deste Edital;
10.3.6 Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico
ou executivo correspondente;

10.3.7 Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador,
sócio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador, gerente, responsável técnico
ou subcontratado, ou Empregado ou ocupante de cargo em comissão da PMI ou responsável
pela licitação.

10.3.8. Para fins do disposto neste Edital, considera-se participação indireta a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;

10.3.9 O disposto no subitem anterior aplica-se aos membros da COMISSÃO DE
LICITAÇÃO.

10.3.10 Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE
PREÇOS;

10.3.11 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa por ela credenciada;

10.3.11.1 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
licitante junto à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária
das licitantes representadas.

10.3.12 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

10.4 QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE DEVERÃO SER ADOTADOS OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS
ARTIGOS 42 A 45 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, QUAIS SEJAM:

10.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, para efeito de assinatura
de contrato, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.4.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.4.2 deste Edital,
implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei Nº 8666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.4 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
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microempresas e empresas de pequeno porte.

10.4.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

10.4.6 Para efeito do disposto no subitem 7.4.4, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I deste sub item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

10.4.7 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.4.6 deste edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4.8 O disposto no subitem 7.4.6 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.4.9 A microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do empate previsto no item
7.4.5, mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de
10 (dez) minutos após a classificação dos valores propostos, sob pena de preclusão.

10.4.10 A CONTRATADA é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela
execução dos serviços constantes do objeto, e pelo fiel comprimento das obrigações previstas
neste instrumento, podendo subcontratar microempresas ou empresa de pequeno porte para
execução de parte dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que alterou a LC 123/2006.

10.5

VISITA TÉCNICA

10.5.1 A empresa poderá realizar VISITA TÉCNICA não obrigatória ao local de execução das
obras/serviços:

a) A visita deverá ser realizada por profissionais responsáveis técnicos de nível superior
representando a empresa interessada em participar desta licitação, sob a supervisão do Sr.
HEINS ALFRED LOEBENS, Engenheiro Civil da – Departamento de Engenharia da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, quando será emitido ATESTADO DE VISITA
TÉCNICA, certificando que a licitante obteve os esclarecimentos necessários e o
conhecimento prévio das condições de trabalho;
b) A visita deverá ser realizada até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas.
c) Esta visita deverá ser previamente agendada com o Departamento de Engenharia da PMI,
no horário de 08h00min as 12h00min, na Sede da PMI, localizada a AV 14 de julho, nº 12,
Bairro: centro – Itupiranga – Pará, CEP: 68.580-000.
d) A Visita Técnica deverá ser feita por profissional técnico de nível superior do quadro
técnico da empresa, comprovado através de Certidão do CREA/CAU da empresa ou outro
documento que comprove o vínculo; ou por profissional terceirizado (Acórdão n° 785/2012
– Plenário/TCU), sendo necessário, a comprovação que o mesmo é representante da
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empresa.
CLÁUSULA 11 - CREDENCIAMENTO

11.1 A empresa deverá estar legalmente representada, no momento da abertura dos envelopes
através de apenas uma pessoa, titular, representante legal ou pessoa expressamente credenciada
através de documento de Procuração ou Credenciamento da empresa devidamente
reconhecida em Cartório.

11.1.1. A identificação do representante perante a Comissão Permanente de Licitação será
realizada no ato da entrega dos envelopes de habilitação e proposta comercial, no local, data e
horário definidos neste Edital, entregando a Comissão cópia autenticada ou acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados no subitem 11.1.3 infra, os
quais serão analisados pela Comissão quando do início da sessão de abertura.

11.1.2. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar
à Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada ou acompanhada de originais do
contrato social ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua
qualidade de representante legal, e ainda da cópia autenticada ou acompanhada de originais da
carteira de identidade.

11.1.3. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou
credenciamento, deverá entregar, ainda, à Comissão cópia autenticada ou acompanhada de
originais do contrato social ou ata de assembleia geral da empresa licitante e do documento de
identificação do representante, bem como do documento de credenciamento, redigido na forma
do Anexo deste Edital, ou do instrumento particular de procuração outorgado pela empresa
licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de
representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e
para o recebimento de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o
subscritor da procuração estar devidamente identificado.
11.2. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 11.1.1,
11.1.2 e 11.1.3 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de
responder pela empresa.
11.3 DECLARAÇÃO (Modelo – Anexo), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a
usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar Nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014, se for o caso;
Obs.: Os referidos documentos deverão ser apresentados a Comissão de Licitação fora dos
envelopes e antes da abertura dos mesmos.
CLÁUSULA 12 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA
COMERCIAL

12.1 Os documentos de habilitação e a proposta comercial deverão ser apresentados em 01 (uma)
via, em volumes com páginas preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem
emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser finalizadas por um termo de encerramento do
volume. Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser declarado e assinado
pelo representante legal do licitante. O Órgão Licitante não será responsável pela integridade dos
documentos de habilitação e da proposta que desatendam o disposto nesta Cláusula.

12.2 Os volumes de documentos e de propostas deverão ser colocados em envelopes separados e
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lacrados, identificados da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUPIRANGA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NºXXXXXX
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUPIRANGA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NºXXXXXX
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE
PREÇOS

CLÁUSULA 13 - ENVELOPE –A- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1 Para a habilitação é necessária à apresentação, no interior do envelope, dos seguintes
documentos:

a)

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:

I)
II)
III)

Cédula de identidade do(s) sócio(s) proprietário(s) ou administrador;
Registro comercial se empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais,
ou última alteração consolidada registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de
seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrado;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria
em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, se a atividade o exigir;
Certificado de Registro Cadastral (CRC), fornecido pela Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA.

IV)
V)

VI)

Obs.- As cópias dos documentos que foram apresentados no ato de credenciamento ficam
dispensadas da apresentação dentro do envelope habilitação/propostas.

b)

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

I)
II)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal da sede do licitante e ainda com a
Fazenda Municipal de Itupiranga através de Certidão expedida pelo departamento de
Tributação, E-mail: tributacao.pmi@gmail.com; Declaração de Adimplência expedida pela
Secretaria Mun. de Infraestrutura e Ordenamento Territorial, em nome da licitante. (a mesma
deverá ser solicitada através de requerimento ou através do e-mail:
infra.itupiranga@gmail.com junto à Secretaria e será expedida somente até (02) dias úteis
anteriores a data do certame e atestada pelo Secretário, no horário de expediente).
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão quanto
à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN);
Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, quando o
estado sede do licitante tiver os dois tipos);
Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) e para com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.

III)

IV)

V)
VI)
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VII) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
(http://www.tst.jus.br/certidao).
VIII) Alvará de Localização e Funcionamento da sede do licitante

c)

COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I)

BALANÇO PATRIMONIAL (BP) e demonstrações contábeis do último exercício social
(DRE), 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 encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta:
I.1) Para SOCIEDADE EMPRESÁRIA, Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do último exercício social devem ser apresentados:
I.1.1) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
extraídas do Livro Diário que deverão conter indicação do número das páginas,
acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou
chancela da Junta Comercial);
I.1.2) Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, contendo no mínimo os
dados da empresa, tais como número do Livro Diário e do NIRE, datas e quantidades de
páginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo,
etiqueta ou chancela da Junta Comercial); Obs: Registro no cartório será somente para
empresas cujo a natureza jurídica é Sociedade Civil.
I.1.3) Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no Termo de
Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial e a DRE;
I.1.4) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (de Contabilidade) expedida pelo
Conselho Regional de Contabilidade, com validade da data do registro do balanço e/ou
outra com validade atualizada;
I.1.4.1) Acolhendo ao Acordão Nº 1447/2015 – TCU – Plenário, não será motivo de
inabilitação a falta desta certidão;
I.2) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regidas pela Lei Nº 6.404/1976, ainda deverão as
demonstrações contábeis serem apresentadas também com as seguintes formalidades:
I.2.1) Com prova de publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou
I.2.2) Com prova de publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que
esteja situada também a sede da companhia;
I.3) Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar o comprovante de envio registro do
arquivo eletrônico do SPED CONTÁBIL para a Junta Comercial.
I.4) Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa licitante deverá apresentar resultado
demonstrativo de resultados igual ou maior do que 1(um), nos ÍNDICES DE LIQUIDEZ
GERAL - ILG, DE SOLVENTE GERAL - ISG e DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC), que serão calculados através das fórmulas abaixo, as quais deverão estar aplicadas
em memorial de cálculos, assinado por Contador, devidamente habilitado e registrado no
Conselho Regional de Contabilidade e juntado ao Balanço;
ILG = (AC+RL) / (PC+EL) ISG = AT / (PC+EL)
ILC = AC / PC
Onde:
AT – Ativo Total;
AC – Ativo Circulante;
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RL – Realizável a Longo Prazo; PC – Passivo Circulante;
EL – Exigível a Longo Prazo.
Obs.: Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o
BALANÇO DE ABERTURA devidamente registrado na Junta Comercial do Estado,
acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário.

II) Certidão negativa de FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

III) CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, com todos os dados cadastrais
atualizados, atestando o capital social na data da apresentação da abertura dos envelopes, de no
mínimo 10% (dez por cento) do valor da planilha de Orçamento Básico, condição indispensável
para habilitação da empresa.

IV) CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa)
dias anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório.

d) COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I)

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que deverá estar
regularmente em dia com o órgão fiscal responsável por seu ramo de atividade, no caso do
objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU – Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Pará, ou da sede do Licitante (Apresentar a Certidão de
Registro e Regularidade);
II) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsável
Técnico constante na Certidão Registro e Regularidade da empresa, com validade à data de
apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso
de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo
CREA/CAU da respectiva Região de origem;

a) Apresentar também a Certidão do profissional declarado para contratação futura (se for o
caso).

III) Apresentar Comprovação de CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL através de
atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando ter
executado obras ou serviços de caraterísticas técnicas similares e de complexidade tecnológica e
operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado. Obs.: Não havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU),
o atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá conter firma reconhecida em
cartório;
III - a)
Para efeitos da comprovação – OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverá
ser comprovado execução de no mínimo 40% dos quantitativos de maior relevância técnica, do
objeto licitado.
Os itens de maior relevancia são:
1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M.
2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO
(ARENOSO)
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OBS: CONFORME QUANTITATIVO CONSTANTE NA PLANILHA
ORÇAMENTARIA

III - b)
Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverão conter as
seguintes informações:
1–
2–
3–
4–

Descrição das características das obras ou serviços compatível em características,
dimensão e complexidade do objeto licitado;
Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total;
Em caso de subcontratação de serviço, apresentar autorização do contratante
principal;
O licitante, quando solicitado pela comissão deverá disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados. Apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte a contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram executados as obras e serviços de
engenharia.

Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL deverá ser comprovado execução de
no mínimo 40% dos quantitativos de maior relevância técnica, do objeto licitado. Constante de
atestados devidamente registrados no CREA/CAU, expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo
CREA/CAU que comprove a experiência anterior do profissional equivalente ao objeto da
licitação;
Os itens de maior relevancia são:
3. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M.
4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO
(ARENOSO)
OBS: CONFORME QUANTITATIVO CONSTANTE NA PLANILHA
ORÇAMENTARIA

IV) Demonstração da existência de vínculo obrigacional do(s) profissional (is) detentor(es)
da(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT e do atestado(s) de capacidade técnica
profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotação da Carteira de Trabalho (CTPS); ou
b) Sendo por contrato, esta comprovação se faz por meio de apresentação de cópias autêntica
c)
d)
e)

de instrumento de contrato de prestação de serviços (Modelo CREA, Cria-se vinculo de RT
– Responsável Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou
Via de apresentação de cópias autentica de contrato social ou outro documento
equivalente em que conste o RT como sócio cotista (ou equivalente);
Responsável técnico constante na Certidão do CREA/CAU da empresa;
A ausência da comprovação de vinculo exigida no item IV poderá ser substituída, desde
que na licitação apresente dentro do ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTO DE
HABILITAÇÃO, a Declaração de contratação futura acompanhada de anuência pelo(s)
profissional (is) detentor (es) da certidão(ões) de acervo técnico e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com licitante.

V) DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA expedida pela licitante (Modelo – Anexo)
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a)
b)

constando Razão Social e CNPJ da Licitante, por intermédio de seu representante técnico,
que visitou o local onde serão executados as obras/serviços, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.
Podendo ser assinada pelo representante da empresa ou pelo responsável técnico.
Observações:
Neste caso, nenhuma licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do
local e das condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não
executar qualquer um dos serviços nos termos requeridos neste Processo Licitatório.
É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de
sua omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitado.

VI) ATESTADO DE VISITA TÉCNICA emitido pelo Departamento de Engenharia da PMI,
certificando que a licitante obteve os esclarecimentos necessários e o conhecimento prévio
das condições de trabalho para melhor orientação na elaboração das propostas (Por não ser
obrigatória a visita, este atestado poderá ser substituído pela Declaração de Visita citada no
item anterior);

VII)

Compromisso de CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, conforme indicado na alínea
“h” do subitem 10.2 deste Edital, se for o caso;

VIII) DECLARAÇÃO formal de que o licitante possui em seu quadro funcional permanente,
profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos
serviços a serem contratados;

e)

OUTRAS COMPROVAÇÕES

I)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR - Declaração, sob as penas da Lei,
que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal (não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos,
ressalvando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos), conforme modelo constante no
Anexo;

II) DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA de fato impeditivo à habilitação, em
conformidade com o parágrafo 2.º, do art. 32, da Lei Nº 8.666/93.

III) DECLARAÇÃO fornecida pelo Município de Itupiranga, que a licitante não se encontra
em débito com a entrega de serviços e/ou materiais referente à obras/serviços realizados no
Município de Itupiranga, ou ainda declaração de que a licitante não tem contrato de obra vigente
com esta Prefeitura.
Observações:

a) Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou
cópias acompanhadas dos originais para autenticação pela Comissão de Licitação durante a
sessão pública.
a.1) Não serão aceitas, para autenticação junto a CPL, cópia de outra cópia autenticada,
somente de documentos originais.

a.2) A autenticação das cópias por servidor da administração, membro da COMISSÃO,
deverá ocorrer até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data da abertura da
sessão pública, mediante a apresentação de cópias simples acompanhadas do respectivo
documento original para conferência, no horário das 08h00min às 12h00min, ou
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durante a sessão pública.

b) A validade das certidões será atestada no próprio documento. Caso as mesmas não
contenham expressamente prazo de validade a CPL considerará como sendo 90 (noventa)
dias da expedição ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo
superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.
c) Os documentos obtidos via Internet, poderão ser verificadas as suas legitimidades a cargo
da Comissão.
d) A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento apresentado em fotocópia, sempre que houver dúvida ou julgar necessário.
e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
estar em nome do licitante e com número do CNPJ, ou seja, se o licitante for a matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz, ou se o licitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, salvo: e.1) Serão dispensados da Filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
f) As cópias dos documentos que foram apresentados no ato de credenciamento ficam
dispensados para habilitação.
g) Será realizado Consulta Negativa ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/consulta.seam), sob pena de
inabilitação sendo a consulta positiva, atendendo recomendação da Controladoria Geral
do Município.
h) 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).
i) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
CLÁUSULA 14 - ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAL

14.1 As Propostas Comerciais, serão apresentadas em uma via cada, em papel timbrado da
empresa, datada e rubricada, carimbada e assinada, sem rasuras, sem emendas, e em envelope
lacrado, e deverão ser compostas de:

a)

b)

Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo), assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços globais em Real (R$),
para os serviços e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura;
Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços constantes na Planilha
de Quantidades e Preços (Modelo – Anexo);

b.1) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas
vigentes, atender as especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis
com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Preços.

c)
b)
c)

d)

Cronograma Físico-Financeiro (Modelo – Anexo);
Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo);
Planilhas de Quantitativos e Custos (Modelo – Anexo IX) preenchidas e assinadas, pelo
responsável técnico da empresa e pelo representante da licitante sob pena de
desclassificação da Proposta, cujos itens, discriminações, unidades de medição e
quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS;
Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas
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de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantitativos e
Custos, discriminando todas as parcelas que o compõem (Modelos Anexos).

d.1) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar
todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, assim como no
Quadro de Encargos Sociais.
CLÁUSULA 15 - ANÁLISE E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E PROPOSTAS

15.1 Encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, no dia e hora mencionados neste
edital, a comissão dará início aos trabalhos de julgamento.

15.2 Nesta oportunidade, torna-se obrigatória a apresentação do instrumento de procuração,
com poderes específicos, pelo representante ou proposto para fazer-se representar aos atos
públicos que se sucederão, com direito a pronunciamento oficial e registro em ata.

15.3 Cada procurador poderá representar apenas uma única empresa licitante.
15.4 Abertos os envelopes A - DOCUMENTAÇÃO, proceder-se-á ao exame dos documentos,
ocasião em que todos os procuradores presentes, juntamente com os membros da Comissão de
Licitação, rubricarão todos os documentos, inclusive os envelopes da proposta comercial das
licitantes participantes, que ficarão em envelope lacrado sob a guarda da comissão. Á Comissão,
a seu critério, designará dia e hora para o resultado desta primeira fase.

15.5 Durante o ato público, poderão ser apresentadas pelos procuradores das licitantes,
impugnações fundamentais, as quais serão inseridas em atas circunstanciadas e integrarão os
autos do processo, como também as respectivas defesas.

15.6 Serão liminarmente excluídas da licitação as concorrentes que não apresentarem todos os
documentos exigidos pelo Edital.

15.7 Serão desclassificadas as licitantes que, eventualmente, fizerem quaisquer referências a
preços neste envelope.

15.8 Após o exame dos documentos de habilitação, proferida a decisão a respeito, e havendo
desistência expressa de recurso por todos os licitantes, inclusive através de seus respectivos
representantes legais, poderá a comissão passar, se assim for conveniente e a seu critério, no
mesmo dia ou que se fizer necessário no outro dia, local e hora, a abertura do envelope B PROPOSTA COMERCIAL.

15.9 Não havendo esta desistência expressa e havendo manifestação dos licitantes no sentido
da interposição de recursos, a sessão será suspensa, com abertura do prazo recursal de 5 (cinco)
dias úteis, permanecendo as propostas contidos no envelope “B” - PROPOSTA COMERCIAL
sob custódia da Comissão, lacradas e invioladas. Transcorrido o prazo de recurso, ou decididos
os recursos eventualmente interpostos, serão retomados os trabalhos da licitação, com abertura
do envelope “B” - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, comunicando-se aos
participantes, através de correspondência protocolada, telegrama, telex ou fax, do dia, hora e
local para efetivação de medida.

15.10 A Comissão julgará os licitantes, habilitando-os ou não.
15.11 Os envelopes “B” - PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes não habilitados serão
devolvidos intactos.
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15.12 Terminando a Habilitação, serão abertos os envelopes B - PROPOSTA COMERCIAL,
quando a comissão informará os preços ofertados pelos licitantes habilitados e passará para os
mesmos para que sejam verificados e rubricados.

15.13 É facultada a Comissão em qualquer das fases da Licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, desde que não haja
alteração da proposta inicial.

15.14 Após a Comissão e os licitantes habilitados rubricarem todos os documentos das
propostas comerciais, o Presidente da Comissão informará que em prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis dará o resultado final desta TOMADA DE PREÇOS e encerra a sessão.
CLÁUSULA 16 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS.

16.1 Esta licitação é do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” devendo a análise e julgamento das
propostas ficarem sob a responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

16.2 JULGAMENTO FINAL - A proponente vencedora será aquela que oferecer o “menor
preço global”, observando-se o disposto a seguir:

16.2.1 A CPL REJEITARÁ AS PROPOSTAS QUE:
a) Contiverem quaisquer vínculos com as propostas das demais proponentes;
b) Estejam com omissões, adições, alterações, ilegalidades, ilegíveis, ou rasuras;
c) Estejam com valor global superior ao limite estabelecido, ou revelarem preços
manifestamente inexequíveis;

d) Apresentar preços, valores, taxas, e índices excessivos, simbólicos, irrisórios ou nulos;
e) Apresentarem cotação para serviços não previstos ou fora das especificações do Edital e
seus anexos;
Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura
das propostas;
g) Não apresentarem na planilha de quantitativos e preços assinatura do proprietário da firma
e do engenheiro responsável;
h) No caso de empate se definirá o vencedor através de sorteio entre os licitantes;
i) Apresentem na composição de preços unitários valores para mão-de-obra abaixo da atual
tabela estipulada pelo sindicato da categoria.

f)

16.3 Consideram-se MANIFESTAMENTE INEXEQÜÍVEIS as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração.

16.4 Havendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os preços unitários.
16.5 A CPL poderá, durante a análise e julgamento das propostas, exigir, de quaisquer
proponentes, esclarecimentos adicionais sobre a sua proposta e seus anexos.

16.6 A proposta comercial será analisada dentro de uma faixa de admissibilidade de erro de
cálculo, na qual não se desclassificará a mesma retificando-se apenas, as eventuais incorreções
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de operações aritméticas, para o julgamento pelo valor exato corrigido.

16.7 Até a assinatura do contrato a CPL poderá desclassificar qualquer das proponentes, sem
direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se tiver notícias de fato ou circunstâncias, anterior ou posterior ao julgamento desta
Licitação, que desabone a idoneidade ou a capacidade financeira, técnica ou administrativa das
mesmas.

16.8 Em caso de prorrogação do prazo, devidamente justificada e autorizada, que resulte o
contrato em período superior a 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajustamento de preços,
com base na variação efetiva, do período, aplicando se o índice de IGP-INCC, com data-base
referente à da apresentação da proposta de preços.
CLÁUSULA 17 - RECURSOS

17.1 Em caso de RECURSOS o mesmo deverá ser dirigido a COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - CPL, no prazo estabelecido em lei, em vias originais.

17.2 Os RECURSOS serão admitidos dentro do que se estabelece o Artigo 109 da Lei Nº
8.666/93.

17.3 Para que sejam conhecidos os RECURSOS, o licitante interessado deverá quando
proferido o julgamento da habilitação, manifestar desde logo, preliminar do seu recurso ou
impugnação, o qual constará obrigatoriamente da ata dos trabalhos.

17.4 Uma vez aberta as propostas após o decorrer dos prazos recursais ou desistência do
direito a recurso por parte dos licitantes, não caberá qualquer recurso ou impugnação da fase de
habilitação preliminar.

17.5 A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão da CPL, quer
através de recurso administrativo, quer por ação judicial fica ciente que tendo seu pleito
denegado poderá ser acionada judicialmente para reparar a dilação e os danos causados à
Administração Pública pela ação procrastinatória.
CLÁUSULA 18 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO

18.1 A Adjudicação será feita à PROPONENTE qualificada cuja proposta oferecer o menor
preço global.

18.2 Formalmente convocada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, com
vistas à celebração do contrato, é dado a adjudicada o prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados
da data, inclusive, da ciência do chamamento, para comparecer ao local indicado pelo órgão
licitador e consequentemente firmar o instrumento de contrato.

18.3 Ocorrendo que a proponente vencedora não se apresente para celebrar o contrato, apesar
de devidamente notificada, poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
convocar, para tal finalidade a empresa que imediatamente a suceder na classificação e assim
sucessivamente.

18.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimo ou
supressões do valor inicial do contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta e
cinco por cento) para REFORMA, e 25% (vinte e cinco por cento) para CONSTRUÇÃO e/ou
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AMPLIAÇÃO.
CLÁUSULA 19 - GARANTIA

19.1 A licitante que vier a ser declarada vencedora, será convidada por a assinar o Termo de
Contrato dentro do prazo estabelecido, devendo nesta ocasião formalizar na Tesouraria uma
caução no valor equivalente de 5% (cinco por cento) do valor contratual, por qualquer um dos
meios previsto no Artigo 56, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, que constituirá garantia para a
execução do Contrato, sob pena de decair do direito de contratação.

19.2 A Caução citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com uma das seguintes
modalidades:

a) Caução em dinheiro, ou título da dívida pública juntamente com documento de autenticidade
emitido por um órgão competente;

b) Seguro-garantia;
c) Fiança Bancária.
19.3 Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do
encerramento do Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar à PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITUPIRANGA nova garantia em favor da mesma, com prazo de validade
prorrogada.

19.4 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução e
recebimento definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente
com base nos índices financeiros.
CLÁUSULA 20 - PENALIDADES

20.1 Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA, esta
responderá pelo pagamento de uma multa diária correspondente a 0,05% (cinco centésimo por
cento), calculada sobre o valor total do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em
que se caracterizar o inadimplemento até a data do adimplemento.

20.2 Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo contratual definido na CLÁUSULA
TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO, está responderá pelo pagamento de uma multa diária
correspondente a 0,10% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total do CONTRATO,
contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar o
inadimplemento até a data do adimplemento, podendo a PMI rescindir o CONTRATO se a
situação de inadimplemento permanecer após 30 (trinta) dias contados da data do início da
aplicação da multa.

20.3 Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ocorrendo rescisão por motivo imputável à
CONTRATADA, esta responderá por multa rescisória de 10% (dez por cento), calculada sobre
o valor total estimado do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se
caracterizar o inadimplemento, inclusive, até a data do adimplemento.

a)

Multas calculadas pela seguinte equação:

M = V. F. N.
T
Onde:
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M = valor da multa.
V = valor correspondente a fase, a etapa ou parcela do serviço em atraso.
T = prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias corridos do
cronograma físico. N = período de atraso em dias corridos.
F = fator progressivo segundo a tabela a seguir:
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PERÍODO DE ATRASO EM DIAS
CORRIDOS
1º - Até 10 dias
2º - De 11 a 20 dias
3º - De 21 a 30 dias
4º - De 31 a 40 dias
5º - Acima de 40 dias

F
0,06
0,09
0,12
0,15
0,20

b) O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês em que a fase, parcela ou etapa
dos serviços forem efetivamente concluídas.

20.4 Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar no âmbito da
Administração Pública Municipal por um prazo de 2 (dois) anos.
CLÁUSULA 21 - DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA poderá revogar a licitação por
interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de
terceiros.

21.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, a qualquer tempo, antes da entrega
das propostas, poderá proceder alteração nos documentos da Licitação, por sua iniciativa,
fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenham adquirido o Edital.

21.3 Somente terão validade para efeitos de elaboração da documentação e proposta as
solicitações de esclarecimento feitas por escrito, sob a forma de circular dirigida a todos os
licitantes assim como também só terão validade os recursos e impugnações da mesma forma
expressos.

21.4 A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelo cumprimento dos
trabalhos, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços executados.

21.5 O simples comparecimento à abertura da TOMADA DE PREÇOS aqui em tela significa
que o licitante conhece e está de acordo com todas as condições exigidas pelo Edital.

21.6 O Edital está disponibilizado, no endereço eletrônico: www.tcm.pa.gov.br(geo-obras),
email: itupiranga.licita@gmail.com, também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da
Comissão Permanente de icitações, no Endereço Av 14 de Julho nº 12, Centro, Itupiranga-Pa,
nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.7 As empresas interessadas em participar desta TOMADA DE PREÇOS, poderão consultar
e/ou adquirir o Edital na Sala da Comissão Permanente de Licitação, estabelecida na AV 14 de
Julho, nº 12, Bairro: centro – Itupiranga – Pará, CEP: 68.580-000.

21.8 Foi designado o Sr. HEINS ALFRED LOEBENS, Engenheiro Civil do Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Infrestrutura, para acompanhamento e fiscalização
do contrato, e como responsável para esclarecimento de quaisquer dúvidas, alterações e
definições.

21.9 A minuta do presente edital foi aprovada pela Procuradoria Geral do Município de
ITUPIRANGA, conforme Parecer Nº 196/2021-GPMI, de 10 de Novembro de2021, conforme o
disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei N° 8.666/93.
CLAUSULA 22 - ANEXOS
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Modelo de Apresentação das Propostas;
Projeto Básico;
Especificação Tecnica
Modelos de Declarações;
Minuta de Contrato;

Itupiranga – PA, _11 de Novembro de 2021.

Aline Silva da Cunha
Portaria 406/2021
Presidente CPL/PMI
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) CARTA DE APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA
Av 14 de julho, nº 12, Bairro: centro – Itupiranga – Pará, CEP: 68.580-000
Nesta Cidade
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Sr. Presidente,
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devid amente
inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., em atendimento a TOMADA DE PREÇOS Nº xxxxxxxxxPMI., que objetiva
a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, apresentamos a nossa
proposta nas seguintes condições:
VALOR GLOBAL: R$

(valor por extenso). Prazo de Execução: XXX (extenso)

dias;
O prazo de validade de nossa proposta de preços é de (
) dias, contados da data do
julgamento das propostas. Condições de Pagamento: conforme estabelecido no edital; (Nome do
Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito de agamento.
Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF, endereço e e-mail).
Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referida TOMADA DE
PREÇOS. DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar a obra conforme as
exigências e especificações dos Projetos, disponibilizados na presente Licitação.
2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à
completa execução da obra e serviços projetados e especificados, inclusive o fornecimento de
todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais e fiscais, para- fiscais,
equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme definido no
Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007PMI.
4. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos,
medições e pagamentos parciais.
5. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do Artigo
65 da Lei Nº 8.666/93.
6. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os serviços solicitados, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
Local e Data. Atenciosamente,
(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante)
(CPF/RG)
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PROJETO BÁSICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE
32,7 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA – PARÁ.
1 - INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que
possibilitem viabilizar a aquisição de recursos para a locação de equipamentos para
recuperação de estradas vicinais incluindo terraplenagem, restabelecimento de
trafegabilidade de 32,7 km de estradas vicinais, com a recuperação de trechos críticos
dessas estradas vicinais em áreas atingidas por desastres naturais no município
Itupiranga, no Estado do Pará.
Com esta aquisição busca-se a execução desses serviços onde vislumbra-se
recuperar a trafegabilidade das estradas vicinais do município altamente deterioradas
pelas fortes chuvas dos últimos meses recuperando pontos críticos.
As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas com recursos de
emendas especiais do Ministério da Economia e a Prefeitura Municipal de Itupiranga,
visando a locação de maquinas.
As informações neste texto prevalecem, em caso de interpretações dúbias,
sobre quaisquer outras normas ou especificações.
 Convenções:
 Contratante - autoridade contratante dos serviços, pessoa jurídica de direito público;
 Contratada - pessoa jurídica contratada para a execução dos serviços;
 Fiscalização ou Gerência - comissão, representante do Contratante junto à
Contratada, designada para verificar, de modo sistemático, o cumprimento das
disposições contratuais e das ordens complementares emanadas do Contratante, em
todos os seus aspectos.
 MANUAIS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADAS
 Além das especificações aqui apresentadas para cada tipo de serviço previsto no
projeto, em caso de dúvida ou omissão, passam a valer as seguintes especificações;
 Manual de Instruções Ambientais – DNIT – ISA - 07
 Manual de Implantação Básica do DNIT
 Elaboração de Diário de Obra do DNIT- Procedimentos- DNIT-097/2007-PRO;
 Normas e Especificações do DNIT; - 104/2009 – ES: Serviços preliminares; 106/2009 – ES: Terraplenagem – cortes; - 023/2006 – ES: Bueiros tubulares de
concreto  Especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas nas
suas últimas versões e as normas complementares as mesmas;
2- OBJETO
Contratação de empresa, para fornecimento parcelado de serviços de terraplanagem
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em vicinais através do fornecimento de maquinas alugadas na zona rural do Município
de Itupiranga, para realizar serviços de restabelecimento de trafegabilidade em 32,7
km de estradas vicinais, com a recuperação de trechos críticos dessas estradas
vicinais em áreas atingidas por desastres naturais no município Itupiranga, no Estado
do Pará.
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 A execução dos serviços obedecerá às presentes especificações e seus anexos,
aos projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE
no curso das obras.
 Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e a presente especificação, fica
definido que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando
houver recomendação expressa em contrário.
 Em caso de divergência entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas
dimensões medidas em escalas, prevalecem sempre às cotas.
 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a
FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos,
que comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua
viabilidade técnica.
 Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificações, deverá ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT,
DNIT.
 Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e não servirão de argumento à mesma
para que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços.
 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação:
a) sem a implantação física dos “off-sets”, demarcando a área de execução dos
serviços; b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de
Segurança para Trabalhos em Rodovias da Fiscalização;
c) sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental, conforme Manual de
Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias dadas como referência desta
especificação da Fiscalização.
d) em dias de chuva.
 As medidas necessárias em relação a preservação do meio ambiente, deverá seguir
o descrito no Manual de Instruções Ambientais do DNIT.
 Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado pela Fiscalização, sem o que não é dada a
autorização para o seu início.
 Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO / GERÊNCIA efetuará a Vistoria
Final dos serviços executados.
 É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão
realizados os serviços de Conservação e Recuperação de segmentos da Rodovia,
antes do inicio dos mesmos. Todas as condições locais deverão então ser
adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os dados e elementos
que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão
atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento
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das condições de trabalho.
 Caberá ainda à CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do início da
obra, para melhor avaliar os serviços que serão executados.
 A PESSOA JURÍDICA CONTRATADA para a execução de serviços de engenharia
estará obrigada a:
- Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou
mencionados nas normas e especificações e nos desenhos que compõem o projeto,
fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo
responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito
de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de
imediato; - Quando qualquer material não obedecendo às exigências das
especificações ou projetos tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao
serviço, ou quando qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais
materiais ou serviços devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser removidos,
refeitos e tornando-os satisfatórios;
- Responsabilizar-se por quaisquer serviços ou materiais necessários à execução ou
funcionamento adequados das instalações, mesmo quando não expressamente
indicados em projeto, especificações técnicas ou planilha de preços;
- Comunicar por escrito a CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoerências
verificadas no projeto, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a
execução incorreta de serviços de qualquer natureza;
- A CONTRATADA poderá propor as modificações ao projeto que julgar úteis à
execução da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de caráter
técnico e administrativo, necessários à sua apreciação e aprovação por escrito da
FISCALIZAÇÃO;
- Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-lhe
vetado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, sub-empreitadas
relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do
subempreiteiro, a critério da FISCALIZAÇÃO;
- Submeter à aprovação da CONTRATANTE o nome do profissional responsável pela
execução da obra, que deverá dar assistência permanente à mesma;
- Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a FISCALIZAÇÃO /
GERÊNCIA, no interesse da obra, julgue inadequado à consecução dos serviços, sem
que justifique, nestas situações, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;
- Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de
Seguro de Acidentes do Trabalho;
- Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam
ou venham incidir sobre a execução dos serviços;
- Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execução da
obra;
- Apresentar com antecedência, à FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra, para
fins de confrontação com partidas de fornecimento;
- Retirar da área de influência da obra os materiais não especificados ou rejeitados
pela FISCALIZAÇÃO;
- Encaminhar a CONTRATANTE. Cronograma, quadros demonstrativos de produção,
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análises realizadas e outros elementos informativos relativos aos serviços contratados;
- Fornecer cópia do resultado de testes de materiais ou serviços, a seu cargo, à
FISCALIZAÇÃO, sendo que os referidos testes serão executados com assistência da
FISCALIZAÇÃO, cabendo a esta aprovar, previamente, os testes respectivos;
- De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir e manter em boas
condições de higiene e segurança, a critério da FISCALIZAÇÃO, as instalações do
canteiro de obra;
- Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possível, evitando-se
choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que
àqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser
guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização;
- Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades
(concessionárias locais) está aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para não
atrasar o início da utilização, que coincidirá com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda,
providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e
instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.
 Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as
composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição da
parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.
 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e
manutenção de canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles
tecnológicos e topográficos, etc.
 MATERIAIS
 A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado estará
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela Fiscalização ou seus
prepostos, nas dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores.
Esses materiais, também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e
Especificações, sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em
substituição ao especificado.
 A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes
de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem
julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da
obra, serão retiradas as amostras para a realização de ensaios de caracterização das
qualidades dos materiais.
 Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se
aprovar, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do
pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar
quando a CONTRATADA firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus
para a CONTRATANTE.
 Além disso, a Contratada deverá apresentar provas de equivalência técnica do
produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça
fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório
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idôneo, a critério da CONTRATANTE.
 Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridos, podendo
ser aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer ao
disposto no parágrafo anterior, mas tratando-se de materiais que evidenciam-se no
âmbito estético da obra os materiais propostos em substituição deverão harmonizar-se
com os demais, a critério da FISCALIZAÇÃO.
 SEGURANÇA
 A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas medidas relativas
à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas á atividade da CONTRATADA e
observadas as leis em vigor.
 Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas,
máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e
guarda de ferramentas e aproximação de pedestre.
 Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos,
inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e
deverá opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela
CONTRATADA, quanto aguarda e emprego do referido material.  Compete a
CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas próprias, de
placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite.  A
FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes que
julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres.
 A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.  A
CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da
legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações
e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a
execução dos serviços.
 A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde
se realizarem os serviços.
 FISCALIZAÇÃO DA OBRA
- A Obra será FISCALIZADA / GERENCIADA por intermédio de engenheiro (s)
credenciado (s) pela Fiscalização e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o
caso.
 Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou
esquecimento das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das
recomendações dos fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como
de tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aqui mencionadas.
 A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da Fiscalização,
dentro destas especificações e do contrato.
 Ficam reservados a Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e
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qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas
especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus
complementos.
 A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da
Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços
executados, bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de
faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.
 A atuação da Fiscalização em nada diminui a responsabilidade única, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas
implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código
Civil e demais leis ou regulamentações vigentes.
 A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança
dos serviços e ao bom andamento da Obra.
 Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.
 Todas as ordens dadas pela Fiscalização ao engenheiro condutor da Obra serão
consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda
omissões de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer
efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.
 A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotados fatos cujos registros
sejam considerados necessários.
 A Fiscalização terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em
quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta
especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato.
 A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em
documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços.
ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIAS
 Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e
funcionamento, para verificação final da CONTRATANTE.
 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao
término dos serviços, quando convier ao CONTRATANTE.
 Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra às
expensas da CONTRATADA.
 Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar
da data do Termo de Recebimento, emitido pela Fiscalização.
 Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela
Fiscalização, até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de
reparos em serviços, um novo período de garantia será iniciado somente para o item
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substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela Fiscalização.
 A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepção de
projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste
normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influência de ação
química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras civis inadequados e de
outras razões fora do controle da contratada.
 Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou
correção dos materiais / serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a Fiscalização, após recebimento de aviso, por escrito, a Fiscalização
poderá, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e
serviços conforme o caso, debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para
todos os fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e
equipamentos, não se alterando a garantia geral neste fornecimento.
 A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de
projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela Fiscalização, não ilidirão a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricação,
dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados.
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
- Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de
campo expedida pela FISCALIZAÇÃO / GERÊNCIA da obra. Cópias das folhas de
testes, avaliações e medições realizadas.
 PRAZOS
 O prazo para a execução dos serviços será de 15 (quinze) dias, a partir da emissão
da Ordem de Serviço, que deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente
de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura
venham a ocorrer.
 Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da
Fiscalização, para de comum acordo definirem os planos de execução da Obra, para
que os prazos sejam atendidos.

3. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES
Este material define a sistemática a ser empregado na execução da OBRA DE
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 32,7 KM VICINAL KM 88 – INICIO:
4°50'27.29"S, 49°32'46.57"O FINAL:

4°53'43.80"S, 49°37'54.18"O KM 14,6.

TRECHO 2 – VICINAL NOVA CANAÃ - INICIO: 4°50'49.45"S, 49°34'3.67"O
FINAL: 4°49'33.45"S 49°35'19.68"O KM 5,7. TRECHO 3 - VICINAL DERALDINOS
- INICIO: 4°50'32.82"S, 49°36'56.16"O FINAL: 4°55'44.16"S, 49°38'47.61"O KM
12,4. TOTAL DE KM = 32,7 KM, ZONA RURAL ITUPIRANGA – PA. Aqui são
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apresentadas definições e quantitativos de serviços a serem executados pela
empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria – Fiscalização.
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

 PLACA DA OBRA Na obra em local bem visível, será obrigatória a colocação
de 01 (uma) placas medindo 2,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela
Fiscalização em local indicado pela fiscalização.
3.2. SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E TERRAPLENAGEM
- LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA
Será efetuada na área lateral à rodovia, em parte de sua extensão e em uma faixa de
1,00 m para cada lado. Para a execução dos serviços deverá estar prevista a
utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a
produtividade exigida.
 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
O Serviço de Escavação e Carga deverá seguir a prescrição DNIT ES-106/2009:
Escavação e carga de material consiste-se nas operações de remoção do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a
sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o
transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou depósito de materiais de
excedentes.
A qualidade e a segurança do serviço serão avaliadas pela FISCALIZAÇÃO,
considerando a limpeza total da área trabalhada e do percurso no transporte e
segurança na operação da carga, exigindo sinalização de advertência.
As operações de escavação e carga compreendem:
a) Escavação e carga do material em áreas de corte até o greide de
terraplenagem;
b) Escavação e carga de material em áreas de corte situadas abaixo do greide
de terraplenagem no caso em que o subleito é constituído por materiais impróprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalização;
c) Escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos
alargamentos de aterros existentes;
d) Escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação
fortemente inclinados;
e) Escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da
camada vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;
f) Escavação e carga de materiais de área de empréstimos;
g) Escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados à
alteração de cursos d’água objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma
mais conveniente em relação ao traçado, os assim chamados corta rios.
Materiais de 1ª Categoria ou Materiais Inservíveis
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Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos
rolados ou não com diâmetro máximo de 0,15 cm.
Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo
transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por
escavadeiras hidráulicas.
Sua escavação não exige o emprego de explosivo.
- Equipamentos
A escavação em materiais de 1ª categoria ou inservíveis deverá utilizar:
tratores de esteiras equipados com lâmina escavo transportador ou escavadores
conjugados, caminhões basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras e
escavadeiras hidráulicas, tratores para operação de push;
Para execução dos serviços de escavação deve-se utilizar para complementar
os equipamentos destinados à manutenção de caminhos de serviços, áreas de
trabalho e esgotamento das águas das cavas de remoção. Tais atividades devem ser
previstas pela executante para otimização e garantia da qualidade dos trabalhos.
-Execução
Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação
dos taludes indicados no projeto.
A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento,
destocamento e limpeza.
A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo
projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos
deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são
transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e
caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de
execução dos aterros, em conformidade com o projeto.
Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais
escavados em cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é
recomendável o depósito dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalização
para sua oportuna utilização.
Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de
terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se
execute a drenagem adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos
ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos
destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto.
Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a
execução do aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial,
argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que
possível os materiais para proteção devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de
áreas de empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalização.
Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito
forem inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%,
possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do
greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no
mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto.
As espessuras e as características dos materiais constituintes das camadas de
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aterro, devem estar em conformidade com a especificação ET-DE-Q004, aterro e, com
as determinações de projeto.
Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em
projeto e superfície desempenada. Somente devem ser efetuadas alterações de
inclinação caso novos dados geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou
quando ocorrerem escorregamentos durante a execução. O talude deve apresentar a
superfície desempenada, obtida pelos equipamentos de escavação.
As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as
banquetas, sempre que possível, devem possuir concordância com terreno natural, o
que pode envolver escavações não previstas em projeto, cabendo a fiscalização
autorizar estas escavações adicionais.
Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser
contínua, e executada de modo evitar a formação de elevações e depressões.
Nas áreas de transição de aterros para corte, deve ser executada a escavação
e remoção de 0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na área de corte, na extensão
mínima de 2,0 m. O material escavado deve ser substituído por materiais com as
mesmas características dos 0,60 m da camada final de aterro.
Aceitação
Os serviços são aceitos e passives de medição desde que sejam executados
de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de
tolerância permitida. Os serviços rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.
Controle Ambiental
Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos.
Nas áreas de cortes:
a) Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço
fora das áreas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veículos e controlar
a velocidade usada;
b) Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas
passagens por áreas habitadas;
c) O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado
imediatamente após a execução dos corte;
d) Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle
de processos erosivos, como carreamento.
Medição e Pagamento
A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros
cúbicos. O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse
serviço, incluindo Encargos, ônus.
Controle Geométrico
O acabamento da plataforma será procedido mecanicamente, de forma a
alcançar-se a conformação da seção transversal exigida pela fiscalização, ou de
acordo com o projeto inicial da rodovia, admitidas as seguintes tolerâncias:
Variação da altura máxima de +0,05m para o eixo e bordas com relação ao
greide aprovado pela fiscalização;
Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela
fiscalização, não se admitindo variação para metros.
O controle será efetuado por nivelamento de eixo e bordos.
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O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes,
será verificado pela fiscalização, de acordo com o projeto. Na inexistência de projeto,
adotar a declividade mínima de 3%.
LIMPEZA GERAL
Durante a execução, a obra deverá ter limpeza permanente de modo a não
haver acúmulo do entulho. No final da obra, deverá removido todo o entulho da área,
sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
Todos os materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados deverão
seguir rigorosamente as especificações.
Em caso de rejeição pela Fiscalização, serão substituídos e os serviços
refeitos, sem que haja prejuízo no cronograma da obra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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PROJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Recuperação de 32,7km de
Estradas Vicinais no Municipio de Itupiranga
TRECHO 1 - VICINAL KM 88 – INICIO: 4°50'27.29"S, 49°32'46.57"O FINAL:
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4°53'43.80"S, 49°37'54.18"O KM 14,6.
TRECHO 2 – VICINAL NOVA CANAÃ - INICIO: 4°50'49.45"S, 49°34'3.67"O
FINAL: 4°49'33.45"S 49°35'19.68"O KM 5,7.
TRECHO 3 - VICINAL DERALDINOS - INICIO: 4°50'32.82"S, 49°36'56.16"O
FINAL: 4°55'44.16"S, 49°38'47.61"O KM 12,4.
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MINUCÍPIO DE
ITUPIRANGA/PA.
As especificações e metodologias aqui contidas visam fornecer subsídios
capazes de garantir uma execução técnica e economicamente viável para a obra de
recuperação de estradas vicinais nos trechos específicos de 32,7 km:
LOCAL:
TRECHO 1 - VICINAL KM 88 – INICIO: 4°50'27.29"S, 49°32'46.57"O FINAL:
4°53'43.80"S, 49°37'54.18"O KM 14,6.
TRECHO 2 – VICINAL NOVA CANAÃ - INICIO: 4°50'49.45"S, 49°34'3.67"O FINAL:
4°49'33.45"S 49°35'19.68"O KM 5,7.
TRECHO 3 - VICINAL DERALDINOS - INICIO: 4°50'32.82"S, 49°36'56.16"O FINAL:
4°55'44.16"S, 49°38'47.61"O KM 12,4.

1 - LOCAÇÃO DO EIXO
1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-á que o traçado geométrico da estrada foi
definido por ocasião da elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento
- EVT, encontrando-se materializado pela demarcação topográfica do parcelamento
rural.
1.2 - O reconhecimento expedito de campo deverá ser feito por profissional habilitado
e constituirá numa inspeção exploratória, por meio terrestre e contato com liderança da
comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da região, percorrendo-se
estradas porventura existentes na mesma área, para possíveis correções do traçado.
1.2.1 - Havendo necessidade de retificação do traçado inicial, seja para
evitar cortes em materiais pétreos, regiões alagadiças ou de solos moles e

fofos, e cortes profundos, deverá ser feito um estudo de variantes visando
selecionar a diretriz mais viável técnica e economicamente. O estudo
deverá, tanto quanto possível, respeitar a faixa de domínio imposta pelo
parcelamento rural.
1.3- Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, será
procedida a locação do seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20
metros, em toda a sua extensão, cravando-se, à margem do caminhamento, estacas
testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as quais serão
numeradas em ordem crescente, com tinta a óleo.
2 - ATERROS
Aterros são áreas implantadas com o depósito e a compactação de materiais
provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das seções de projeto “off
sets”.
2.1 Método Executivo
As operações de execução de aterros compreendem descarga, espalhamento,
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais
procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a:




Construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem;
Substituição, eventual, dos materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a
fim de melhorar as fundações dos aterros.

A execução dos aterros obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos
constantes das Notas de Serviço.
A operação de construção dos aterros será precedida da execução dos serviços
de desmatamento, destocamento e limpeza, e remoção de material de qualidade inferior,
se for o caso.
Nos aterros a serem construídos sobre encostas com inclinação transversal
acentuada, estas deverão ser denteadas com a lâmina de um trator de esteiras ou
escarificadas, produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível. Quando a
natureza do solo exigir medidas especiais para a solidarização do aterro com o terreno
natural, proporcionando melhores condições de estabilização, poderá ser exigida a
execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.
O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em
camadas sucessivas, com espessura não superior a 30cm, em toda a largura da seção
transversal e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação.
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A espessura da camada final do aterro deverá estar sempre definida no projeto
executivo.
A conformação das camadas deverá ser executada mecanicamente, devendo o
material ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente compactado por
meio de rolos vibratórios.
Todas as camadas dos aterros deverão ser convenientemente compactadas na
umidade ótima, com tolerância de mais ou menos 3%, até se obter a massa específica
aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio
de Proctor Normal).
Para as camadas finais, a massa específica aparente seca deverá corresponder a
100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal).
Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão
ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente
compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.
No caso de alargamentos de aterros, a execução será, obrigatoriamente,
procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que
justificada em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial
do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal,
complementando-se com material importado toda a largura da referida seção
transversal.
A inclinação dos taludes de aterro será da ordem de 2:3 (V:H) e em situações
especiais esta inclinação será fornecida pelo projeto.
Para a construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa
capacidade de carga, o projeto deverá indicar a solução a ser adotada. No caso de
consolidação por adensamento da camada mole será exigido o controle por medição de
recalques e, quando prevista, a observação da variação das pressões naturais.
A fim de proteger as saias dos aterros contra os efeitos erosivos das águas
pluviais serão executadas as obras de drenagem, e proteção mediante a plantação de
gramíneas.
A construção das obras de arte projetadas, nos locais de travessias de cursos
d’água, deverá preceder a execução dos aterros.
Todas as medidas de precaução deverão ser tomadas, a fim de que o método
construtivo empregado para a construção dos aterros de acesso não origine movimentos
ou tensões indevidas em quaisquer obras de arte.
Os aterros de cabeceiras de pontes, de cavas de fundações, de trincheiras de
bueiros, bem como de todas as áreas de difícil acesso aos equipamentos usuais, serão
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compactados
mediante o emprego de soquetes manuais ou sapos mecânicos, na umidade descrita
para o corpo dos aterros.
Durante a construção dos aterros, os serviços já executados deverão ser
mantidos com boa conformação e permanente drenagem superficial.
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2.2

Equipamentos

Na execução dos aterros deverá ser prevista a utilização de equipamentos
apropriados, de acordo com as condições locais e de produtividade exigida para o
cumprimento dos prazos de conclusão da obra.
Poderão ser empregados tratores com lâmina, escavo-transportadores, motoescavotransportadores, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolos de compactação (lisos,
de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios), rebocados por tratores agrícolas ou
autopropulsores, tratores agrícolas com grade de discos para homogeneização e
caminhões-pipa para umedecimento.
3 – SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO:
3.1

– Regularização da plataforma (conformação mecânica):
3.1.1
– O serviço de regularização mecânica da plataforma, também
conhecido como conformação mecânica, visa proporcionar a conformação das
seções transversais, na taxa de abaulamento mínima de 03% (três por cento) e
máxima de 05% (cinco por cento). Este serviço deverá ser desenvolvido por
meio de motoniveladora, com lâmina inclinada no sentido de dar ao leito a
conformação desejada e complementado com a operação de compactação.
3.1.2
- Para tornar superfície do corpo estradal homogênea, suave e
regularizada, deverá ser procedido a escarificação de toda a camada da
plataforma.

3.2

- Revestimento Primário:
3.2.1
– Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos
de partículas granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da
pista de rolamento.
3.2.2
- As jazidas de material de revestimento primário somente serão
utilizada após ser realizado o estudo de economicidade das mesmas e
aprovadas pela Fiscalização.
3.2.3
- A execução da camada de revestimento primário, somente deverá
ser iniciada após a conclusão dos serviços de regularização da plataforma.

3.2.4
- O lançamento do material do revestimento deverá ser processado
em montes sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser
a pista de rolamento. E o seu espalhamento deverá ser desenvolvido com a
utilização de motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da
necessária uniformidade da espessura da camada, atentando-se para
manutenção do abaulamento da plataforma, o qual não poderá ser inferior a
03% (três por cento).
3.2.5
– Concluído os serviços de espalhamento, o material do revestimento
será devidamente compactado.
3.2.6
- A compactação será sempre iniciada pelos bordos com a previsão de
que, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e
metade na camada do revestimento.
4

– DRENAGEM:

4.1

- Drenagem superficial (valeteamento):
4.1.1
- Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltrações e
preservar as suas vidas úteis, deverão ser executados serviços de drenagem
superficial, de forma a não permitir a permanência de águas no leito das
plataformas.
4.1.2
- Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverão ser
construídas valetas (bigodes), com o propósito de drenar as águas provenientes
dos taludes e das próprias plataformas.
4.1.3
- As valetas laterais deverão ser construídas ao longo da estrada com
uma esconsidade capaz de absorver as massas líquidas da plataforma, e as
conduzir para o exterior da área da estrada, através das saídas laterais
(bigodes).
4.1.4
– A taxa de inclinação das valetas deverá ser definida levando em
consideração a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a evitar o
carreamento do solo e a formação de bacia de águas estagnadas.
4.1.5
– Excepcionalmente, poderão ser construídas valetas de proteção nas
saias dos aterros, quando estes forem executados em vale fechados ou em
boqueirões.

4.2 – Obras transversais:
4.2.1 – Visando permitir a passagem das águas de um lado ao outro do corpo
estradal deverão ser construídas as necessárias obras transversais, com o
propósito de interceptar a drenagem natural, das áreas adjacentes.
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4.2.2
– As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de
arte correntes e obras de arte especiais.
4.2.3
- A obra de arte especial deverá ser entendida como aquela cujo vão
livre total seja superior a 6,00 (seis) metros medidos entre os encontros ou
entre os pilares, tais como ponte, pontilhão, viaduto e bueiros múltiplos. Em
caso contrário será entendida como obra de arte corrente.
4.2.4
- As obras de arte, de talvegue e de greide, serão totalmente
implantadas antes da construção dos aterros e seus diâmetros e comprimentos,
serão determinados de acordo com necessidades locais, e serão executadas de
conformidade com a orientação da Fiscalização.
4.3 - Serviços de terraplenagem
-

Trator de esteira com lâmina;
Carregador frontal;
Motoniveladora;
Caminhão basculante;
Caminhão de lubrificação;
Trator de pneus;
Ferramentas manuais.

4.4 – Revestimento primário
-

Trator de esteira com lâmina;
Caminhões basculantes;
Escavadeira Hidraulica;
Caminhão de lubrificação;
Motoniveladora;
Trator de esteiras D6.
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MODELOS EM GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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ANEXO – CREDECIAMENTO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)
,
portador(a)
da
Cédula de Identidade nº
e CPF sob nº
, a participar da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021TP-007-PMI, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa
, CNPJ
,
Endereço(completo)
bem como formular propostas verbais, recorrer
e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
(Nome e Assinatura do Credenciante)

ANEXO – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
Declaro, sob as penas da lei, para participação na TOMADA DE PREÇOS Nº
2/2021-TP-007-PMI, que não existe em meu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito anos)
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO – DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA
Declaramos, para participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI,
sob as penalidades cabíveis, que não existe fato superveniente ao cadastramento que possa
impedir nossa habilitação, nos termos do § 2º, do artigo 32 da Lei N.º 8.666/93 e suas
alterações.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, que
visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde será(ão) realizados os serviços, objeto desta licitação,
tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à formulação
de nossa proposta financeira.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)
ANEXO – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Eu, _____________________________________ como representante devidamente
constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] representante da
empresa ___________________________________________, para fins desta TOMADA
DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA
DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP007-PMI, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI quanto
a participar ou não da referida licitação;
O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de
Licitação, antes da abertura oficial das propostas; e
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)
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ANEXO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
A empresa
, inscrita no CNPJ sob o Nº
,
por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a)
da cédula de identidade Nº
e do CPF Nº
,
DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos
termos declara conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no certame em epígrafe e demais benefícios da referida LC.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)

ANEXO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Declaramos que, na ocorrência da celebração de contrato referente a TOMADA DE PREÇOS
Nº 2/2021-TP-007-PMI, o(a) Sr.(a)
, Engenheiro Civil / portador(a)
da Cédula de Identidade CREA/UF Nº
,
será
contratado
para
acompanhamento dos serviços e responsabilização técnica, para tanto está disponibilizado o
acervo técnico do mesmo na documentação exigida no Edital.
ANUENCIA:
Eu,
, Engenheiro Civil / portador(a)
da Cédula de Identidade CREA/UF Nº _______, concordo com os termos da Declaração acima
concordando com a futura contratação, a qual estarei disponível para executa-la.
Cidade/UF, __ de __ de 2021.
_________________________
Representante Legal da Empresa

ANUENCIA:
_______________________
XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF Nº
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ANEXO – MINUTA DE CONTRATO
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O Município de ITUPIRANGA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA,
neste
ato
denominado
CONTRATANTE,
localizado
na
Rua
___________________________________, Nº _____, BAIRRO: ___________________,
inscrito no CNPJ (MF) sob o nº __.___.___/____-__, representado pelo (a) Sr.(a)
_________________________________________, Gestor(a) do Fundo, e, de outro lado a
____________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
_________________, estabelecida na _______________________________________,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por
____________________,de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por têm
entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA
DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS
NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.
1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital
da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, partes integrantes deste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físicofinanceiro apresentados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Os serviços deverão ser executados até a previsão de dias estabelecida no Cronograma FísicoFinanceiro da obra.
1.1 -O prazo para início dos serviços será dexxxxx dias, contados do recebimento da Ordem de
Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela
CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula;
2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de até 5 anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS Nº
2/2021-TP-007-PMI.

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no
processo licitatório nº2/2021-TP-007PMI, tomando como base o disposto no artigo 45,
parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato,
comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de
sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de
poupança em favor da CONTRATANTE;
1.2 - seguro-garantia;
1.3 - fiança bancária.
2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a
garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao
CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei
nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá em
conformidade com o prazo determinado no cronograma do projeto inicial, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá à CONTRATANTE:
1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos
serviços de engenharia;
1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou
responsável técnico da CONTRATADA;
1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de engenharia na obra, por intermédio
da Comissão para tanto formalmente designada;
1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e
aprovado pelo Município de Itupiranga, desde que comprovada a necessidade deles;
1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI;
1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes
dos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI.
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1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de
servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA
DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI:
1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, taiscomo:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém,
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares da CONTRATANTE;
1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execução dos serviços;
1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE;
1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:
a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata
comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos serviços.
1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalização;
1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de engenhariana obra;
1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da
legislação pertinente;
1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da
obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
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1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados,
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto;
1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de
obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como
outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas
constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI;
1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e
serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;
1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;
1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE
PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar
necessário;
1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;
1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos;
1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a
partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código
Civil Brasileiro;
1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de
participar em licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e
1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de engenharia, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA
DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI.
2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações:
2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA;
2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;
2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e
2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E
FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
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CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em
conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na
Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;
1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e
1.3 -A subcontratação dos serviços, total ou parcial somente será admitida se previamente
autorizada pelo Município de Itupiranga - PA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo
com a legislação vigente.
2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de engenharia serão
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída,
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a
essa atribuição, devendo:
1.1-promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma
Físico-Financeiro; e
1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato,
para efeito de pagamento.
2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou
outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
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3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração
da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre
que for necessário.
4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um)
engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na
ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for
necessário.
5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10
(dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela
CONTRATADA à CONTRATANTE.
2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove
a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº
8.666/93.
3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste
Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA
1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas
de empenho, está a cargo da dotação orçamentária:
Exercício
2021
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Projeto

1.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE,
na Lei Orçamentária do Município.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO
1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e
pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta
correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos
documentos na CONTRATANTE.
1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:
1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas
as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços
efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos
do projeto;
1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;
1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil do
mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição.
1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições
poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no
canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o
custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários apresentadas
pela CONTRATADA:
1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na TOMADA
DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI menos o BDI contratual; e
1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços relativos
à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais
e instalação dos equipamentos.
1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a
garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo
estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91.
1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em
data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos
eventuais encargos moratórios decorrentes.
1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da
nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº
8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.
2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos
comprovantes dos seguintes documentos:
2.1 - Registro da obra no CREA;
2.2 - Matrícula da obra no INSS; e
2.3 - Relação dos Empregados - RE.
3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas
condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
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4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços,
compensação financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
-------------365
365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorrência.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das
devidas justificativas, adequadas a este Contrato.
2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:
2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos; e
2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor
contratado; e
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1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e
1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes.
2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização
por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente
comprovados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações
estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por
cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por
cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
2.1 - advertência;
2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no subitem anterior.
3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às
penalidades tratadas no
item anterior:
3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto
na Cláusula Sexta;
3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra,
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e
3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida
não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela
fiscalização, contado da data de rejeição.
3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e
em sua proposta.
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos
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pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3
desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. A rescisão deste Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI, serão resolvidas pela CONTRATANTE.
2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços
constantes das Especificações.
3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA
DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI,
cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório
n.º 2/2021-TP-007-PMI, e aos termos das propostas da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ITUPIRANGA-PA, com
exclusão de qualquer outro,por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.
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2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.

ITUPIRANGA - PA, em ___ de ______________ de____
______________________
CONTRATANTE

____________________
CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________

2.______________________________

55

PROJETOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.

(DISPONIBILIZAOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO)
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TERMO DE RETIRADA DO EDITAL
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MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-TP-007-PMI
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA
PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA.
e acordo com as Especificações Técnicas Planilhas de Quantidades e demais Anexos deste
Edital.
DADOS DA EMPRESA ADQUIRENTE DO EDITAL:
Razão Social:

CNPJ Nº

Endereço:

Cidade:
Estado:

Telefone/FAX:

E-mail:

Representante:
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

,

de

de

.

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Comissão Permanente de Licitação e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão
Permanente de Licitação – CPL por e-mail (itupiranga.licita@gmail.com).
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação – CPL da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
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