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EDITAL  
 

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2022-TP-003 PMI 

REGIME: EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DIA DA ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2022 – HORA: 15h00min – NA SALA DA COMISSÃO DE LI-

CITAÇÃO – AV 14 DE JULHO Nº 12. 

 

A PREFEITURTA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria n° 122/2022, torna público, que às 15h00minhs do dia 10/03/2022, na Av. 14 de 

Julhonº 12 - Centro – Itupiranga - PA - Pará, em sessão pública, serão recebidos os envelopes contendo 

os documentos de habilitação e as propostas de preços dos interessados nesta licitação, observadas as 

normas e condições do presente Edital e seus Anexos, mediante as condições estabelecidas no presente 

instrumento convocatório que se subordina à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

1 - DO OBJETO: 

 

1.1 A presente licitação tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE CONCRETO USINADO (30, 25, 20,15 MPA), INCLUSO SERVIÇOS DE BOMBEA-
MENTO, FABRICAÇÃO DE FORMA, LONA PLASTICA PRETA E ARMAÇÃO PARA CONCRE-
TO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REPARO DE PEÇAS ESTRUTURAIS COMO: LA-
JES, VIGAS, PILARES, BLOCOS DE FUNDAÇÕES, ESTACAS, SAPATAS, VIGAS PAREDES, 
MURO DE ARRIMO, PISO GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES, POÇOS DE VISITA, BOCA DE 
LOBO, PAVIMENTAÇÃO E OUTROS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA – PA, conforme especi-
ficações contidas no Projeto Básico e Anexo deste Edital. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1 Respeitadas às condições legais e as constantes deste Edital, poderá participar da presente TOMA-

DA DE PREÇOS qualquer empresa legalmente estabelecida no País, inscritas no Cadastro de Fornece-

dores da Prefeitura Municipal de Itupiranga - PA, cujo Certificado de Registro Cadastral - CRC esteja em 

vigor ou, ainda, licitantes não cadastrados que comprove ser especializada e credenciada na execução 

de obras de construção civil e como tal devidamente reconhecida pelo Conselho Regional de Engenharia, 

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

presente Edital de TOMADA DE PREÇOS, e seus anexos observados a necessária qualificação, na for-

ma estabelecida no inciso II § 2º, do art. 22, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

2.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propos-

tas, sendo que o Município de Itupiranga - PA não será, em nenhum caso responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

 

2.3 Das Restrições. 

 

2.3.1 Empresa que não satisfaça as condições expressas neste Edital e seus anexos, bem como, a legis-

lação específica que rege a matéria; 

2.3.2 Empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, estadual ou Municipal; 

2.3.3 Empresa que se apresente na qualidade de subcontratada; 
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2.3.4 Empresa da qual o Dirigente, Diretor, Sócio ou Controlador, Responsável Técnico ou subcontratador 

seja empregado ou dirigente da Prefeitura Municipal de Itupiranga - Pa  ou de qualquer Órgão Público 

Municipal; 

2.3.5 As empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em pro-

cesso de dissolução ou liquidação. 

2.3.6 Empresa consorciada ou em grupo de firmas; 

2.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 

nº 746/2014 – TCU – Plenário) 

2.3.8 Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 

05/2017). 

2.3.9 Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SE-

GES/MP nº 5, de 2017, e o disposto na Resolução n.º 02, de 2008, da SEFA/PA. 

2.3.10 Empresas distintas, através de um único representante; 

2.3.11 Empresas que se enquadram no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

2.3.12 Também não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução das obras ou 

serviços contratados o autor do projeto básico ou executivo (pessoa física ou jurídica) ou Empresa asso-

ciada ou que tenha sido associada ao consultor ou qualquer outra entidade que tenha elaborado o projeto 

básico; 

 

2.4. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital e 

seus Anexos e leis aplicáveis. 

2.5. 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 a utilização de máscaras, luvas e que cada participante porte seu 

frasco de álcool e itens de proteção necessário. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO:  

 

3.1 - A representação por mandatário perante a Comissão de Licitação deve ser feita mediante procuração 

pública ou particular expedida pelo responsável legal da empresa, com cópia do contrato social (ou equiva-

lente), CNPJ e cópia do documento oficial de identificação que tenha foto comprovando que a representa-

ção foi autorizada por pessoa competente a fazê-lo, onde conste a expressa responsabilidade para repre-

sentar a licitante na presente Licitação, em original ou em cópia autenticada devidamente reconhecida em 

cartório, a qual será apresentada juntamente com um documento de identificação com fotografia. 

3.2 - Caso seja sócio ou titular da empresa, o licitante deverá apresentar o contrato social (ou equivalente), 

CNPJ e cópia do documento oficial de identificação que tenha foto documento que comprove a sua compe-

tência de representar a mesma.  

3.3 -. A identificação do representante será feita no momento da entrega dos envelopes de habilitação e 

proposta de preços, no início da sessão pública.  

3.4 - Na hipótese de a licitante participante enviar portador não qualificado para apresentá-la, na forma do 

disposto nos itens 3.1 e 3.2 deste capítulo, não será, por isso, inabilitada para participar da licitação, mas 

não poderá o simples portador, se manifestar em nome da licitante durante as sessões. O portador sem 

poderes de representação, não poderá se qualificar como legitimo defensor dos interesses da proponente; 

não terá direito de assinar a ata da sessão, nem solicitar que se consignem observações que eventualmen-

te julguem necessárias.  
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3.5 Como condição prévia ao credenciamento do licitante e participação nesta licitação, a comissão verifi-

cará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto a existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, mediante consulta: 

 3.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria - Geral 

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

3.5.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido). 

3.5.4 Constatada a existência de sanção que impeça a participação, a comissão reputará o licitante impos-

sibilitado de participação, por falta de condição. 

3.5.5 Não ocorrendo à impossibilidade por força das situações acima mencionadas, será aceita a participa-

ção dos licitantes, conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

 

3.6 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

 

3.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte o licitante deverá apresentar, por 

ocasião do credenciamento, Certidão expedida pela Junta Comercial (Certidão Simplificada) emitida no 

máximo até 30 (trinta) dias antes da data da abertura dos envelopes de documentação, que comprove a 

condição da empresa neste aspecto para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei 

Complementar nº 123/2006 . A não comprovação deixará a empresa impossibilitada da participação do 

direito de preferência estabelecido no citado diploma legal. 

3.6.2. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser adotados 

os critérios estabelecidos nos arts. 42 a 45, da Lei Complementar 123/2006 e inciso 1º do art. 43 da lei 

155/2016, quais sejam: 

 

a) consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples e o empresário a que se refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002; devidamente registra-

dos no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o caso; 

b) as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

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

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

c) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cin-

co) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vence-

dor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 

d) a não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem c deste Edital, implicará decadên-

cia do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facul-

tado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 

do contrato, ou revogar a Licitação; 

e) será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte; 

f) para efeito desta Licitação (TOMADA DE PREÇOS), de acordo com o § 1º, art. 44 da Lei Complemen-

tar 123/2006, entende-se por empate, àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas mi-

croempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à propos-

ta mais bem classificada; 

g) para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 

da seguinte forma: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido
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I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado; 

II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 

caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos 

§§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 

123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique quem primeiro poderá apresentar me-

lhor oferta. 

 

h) na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “g”, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

i) o disposto na alínea “g” se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por mi-

croempresa ou empresa de pequeno porte; a microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do 

empate previsto na alínea “f”, mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo definido pelo Presidente da Comissão de Licitação, sob pena de preclusão. 

j) neste processo não será aplicado o previsto nos arts. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006, de 

14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014. 

k) a licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado, deverá apresentar no ato do credenciamento a Declaração de Enquadramento como Mi-

croempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou 

por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

4 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA FINANCEIRA 

 

4.1 Os documentos e a proposta financeira, exigidos neste Edital, deverão ser apresentados em envelo-

pes distintos, devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, contendo, obrigatoriamente, as seguin-

tes indicações:  

 

ENVELOPE N. º 0I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA  

TOMADA DE PREÇOS N. º 2/2022-TP-005 PMI 

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

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:______________________ 

C. N. P. J: __________________ 

ENDEREÇO COMPLETO ___________________ 

 

   ENVELOPE N. º II – PROPOSTA PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA - PA 

TOMADA DE PREÇOS N. º2/2022-TP-005 PMI 

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

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:______________________ 

C. N. P. J: __________________ 



 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

ENDEREÇO COMPLETO ___________________ 

5. DA HABILITAÇÃO 

 

5.1 - Os documentos de habilitação exigidos serão apresentados em cópia autenticada ou em cópia sim-

ples, desde que acompanhados dos respectivos originais, para autenticação pela Comissão de Licitação, 

à exceção das certidões obtidas via internet. 

5.2 - A falta da apresentação dos documentos originais acarretará a inabilitação do proponente. 

5.3 - Os documentos relativos à habilitação que não fixarem o prazo de validade, serão considerados, 

observando-se o limite máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de emissão do documento 

até a data de abertura da licitação. 

5.4 - A não apresentação dos documentos de Habilitação e Proposta Comerciais, devidamente 

encadernados e numerados, será de inteira responsabilidade do proponente. Em nenhuma hipótese, 

principalmente durante a reunião de recebimento e abertura de propostas, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá ser responsabilizada por extravio de documentos apresentados soltos, presos por clipes, 

barbantes, grampos ou outros meios, insuficientes para a manutenção / integridade do caderno de 

habilitação / documentação / Proposta Comercial. 

 

5.5 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

5.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habili-

tação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, e do art. 7, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016. 

5.5.2. Para a Habilitação Jurídica, é exigido no envelope nº 1 os seguintes documentos: 

5.5.3. Certificado de Registro Cadastral – CRC, devidamente atualizado;  

5.5.4. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede;  

5.5.5. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respecti-

va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

5.5.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

5.5.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

5.5.8. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País;  

5.5.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

5.6 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta de Débitos Relati-

vos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União da sede do licitante; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela Secretária da 

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

Negativas Tributárias e Não Tributária); 
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d) Prova de regularidade para 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: in-

fra.comprasecontratos@gmail.com junto à Secretaria e será expedida somente até (02) dias úteis anterio-

res a data do certame e atestada pelo Secretário, no horário de expediente). 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Conso-

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; 

5.6.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, de-

verão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta tenha alguma restrição.  

5.6.2 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) 

dias úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Comissão, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamen-

to do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  

5.6.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior implicará na deca-

dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à admi-

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

 

5.7 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certidão de Registro e Comprovação de Regularidade da empresa licitante e de seus responsáveis 

técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA da sede da licitante, 

dentro do prazo de validade.  

b) Declaração indicando o nome, CPF nº do Registro na Entidade Profissional Competente do Responsá-

vel Técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata objeto desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

5.8 - CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

5.8.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 

licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantida-

des e prazos com o objeto da presente licitação. 

 

5.9 – CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

 

5.9.1 - Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente na data para a entrega da 

proposta, engenheiro civil, detentor de Certidão de Acervo Técnico – CAT emitido pelo CREA da 

região competente, relativa à execução de obras em características semelhantes equivalentes 

ou superior à indicada nos projetos e especificações;  

5.9.2 (III - a) Para efeitos da comprovação de PROFISSIONAL exigidos no caput anterior, deverá ser 

comprovada execução de no mínimo 40% dos quantitativos de maior relevância técnica, do obje-

to licitado. 

 

 

mailto:tributacao.pmi@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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ITEM UNI QTD 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM 

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 

ALTURA. 

M 
2000,00 

M 
2000,00 

CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) m³ 
245,00 

m³ 
245,00 

CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 30MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) m³ 
245,00  

m³ 
245,00  

 

Observações: 

 
a) Fica vedado o somatório de atestados para cada item, ou seja, para a comprovação da qualificação 
técnica operacional, o quantitativo de cada item de maior relevância deve constar em um único atestado. 

 

5.9.2 - A Certidão de Acervo Técnico – CAT e o Atestado de Capacidade Técnica Profissional, deverá 

conter as informações relativas às características técnicas e complexidades tecnológicas similares ao 

objeto licitado, nome do (s) profissional (is) responsável (is) pela execução das obras. Com todas as in-

formações suficientes e claras para a devida comprovação. 

5.9.2.1 – Para efeitos de comprovação técnica-profissional exigidos no item 5.9.2 acima, a licitante deverá 

obrigatoriamente apresentar relação dos serviços executados por profissional de nível superior vinculado 

à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional compe-

tente, em nome do profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certi-

dões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

5.9.3 Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações: 

5.9.3.1. Descrição das características técnicas das obras ou serviços compatíveis em características, 

dimensão e complexidade do objeto licitado; 

5.9.3.2 Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total; 

5.9.3.3 Que seja firmado pelo representante legal do contratante na época, indicando a data de sua emis-

são; 

5.9.3.4. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão (ões) necessário(s) e suficiente(s) para a com-

provação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

5.9.3.5 O licitante, quando solicitado, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à compro-

vação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do con-

trato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

5.9.3.6 Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente 

público), deverá ser juntado à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

 

a) declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execução 

do serviço objeto do contrato; 

b) autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcon-

tratado para o qual se está emitindo o atestado; 

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA. 

 

5.9.3.7 Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a execução do objeto, 

com a descrição de equipamentos mínimos, equivalentes ou similares, bem como seus quantitativos 

devidamente listados no Anexo VIII - item Mobilização e Desmobilização (CD-ROM), mantidas suas ca-

pacidades e especificações técnicas mínimas solicitadas com a relação da equipe técnica que se respon-
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sabilizará pelas obras, acompanhada de sua qualificação, integrada obrigatoriamente pelo profissional 

detentor de atestados de comprovação da capacidade técnica exigido; 

5.9.3.8. Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação; 

 

5.9.3.9 Declaração do representante da empresa contendo o compromisso de que o responsável técnico 

da pessoa jurídica, juntamente com outros profissionais habilitados, caso a pessoa jurídica seja a vence-

dora da licitação, exercerão diretamente suas atividades naquele serviço. 

5.9.3.10 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 

como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato soci-

al/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Tra-

balho e Previdência Social e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação. 

5.9.3.11 No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados pelo licitante para fins de compro-

vação da capacidade Técnico-Operacional poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei 

n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração.  

5.9.3.12 Deverá apresentar a declaração de pleno conhecimento, onde serão executados os serviços, 

objeto desta licitação, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento à situação da obra e do 

local onde serão executados os serviços. 

5.9.3.13 Não serão aceitos atestados de fiscalização de obras ou serviços. Entende-se como fiscalização 

às atividades executadas a serviço do Contratante, portanto sem incluir responsabilidade pela instalação 

do equipamento, e, por gerenciamento aquelas realizada a serviço do contratado, portanto incluindo a 

responsabilidade pela instalação do equipamento, no âmbito de um contrato similar ao resultante da pre-

sente TOMADA DE PREÇOS;  

 

d) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

 

I) sócio; 

II) diretor; 

III) responsável técnico; 

IV) empregado; 

V) Prestadores de serviços. 

 

e) A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes 

requisitos: 

 

I) Sócio - contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;  

II) Diretor - cópia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de elei-

ção devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

III) Empregado - cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, e ainda, cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

IV) Prestador de Serviços – cópia do contrato de Prestação de Serviços com o contratado. Sendo o Con-

trato de Prestação de Serviços aquele em que uma pessoa física se obriga, mediante remuneração, a 

fazer algo do interesse do Contratante, desde que não caracterizado o vínculo empregatício. 
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5.9.4 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional 

deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do 

objeto por outro de experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui 

contidas e que seja aprovada previamente pela Fiscalização. 

 

5.10 - DA QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO – FINANCEIRA. 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, devidamente registrado no órgão competente, que comprove o Pa-

trimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada pela licitante 

na Licitação, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da 

data de apresentação da proposta juntamente com a. É vedada a apresentação de balanços provisórios 

ou balancetes. No caso de sociedades por ações, o balanço patrimonial de sociedades anônimas deverá 

ser acompanhado da publicação em Diário Oficial e jornal de grande circulação e do registro da Junta 

Comercial; 

 

a.1) Deverá ser apresentado, devidamente assinado pelo profissional responsável pelo Balanço da em-
presa, demonstrativo comprovando a boa situação financeira através dos cálculos seguintes: 
 

a.1.1) Índice Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtida pela fórmula:  
 
           AC + RLP 
LG= ------------------- ≥ 1,00 
          PC + ELP 
a.1.2) Índice Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um inteiro), obtida pela fórmula:  
 
           AC 
LC = ------- ≥ 1,00 
           PC 

a.1.3) Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela fórmula:  
 
               PC + ELP 
IEN = -------------------  0,40 
 
                   AT 

OBS: Os fatores constantes da fórmula “a.1.1”, “a.1.2” e “a.1.3” serão extraídos do balanço patrimonial 
exigido no item 5.10 a) deste Edital, onde::  
 

AC - Ativo Circulante  

RLP - Realizável em Longo Prazo  

PC - Passivo Circulante  

ELP - Exigível em Longo Prazo  

AT - Ativo Total 

 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do juízo da comarca em que 

se localizar a sede da pessoa jurídica. 

c) Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial até 60(sessenta) dias 

d) Certidão Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, que 

ateste a existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídi-
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ca(s) SÓCIAS da licitante; a participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da 

licitante na composição societária em sociedades, e a existência da empresa licitante e ou participação 

societária registrada(s) na Junta Comercial em nome da licitante proponente até 60(sessenta) dias; 

e) Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Itupiranga - A licitante deverá prestar garantia no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a contratação, optando por uma das modalidades previstas no art. 31, inciso ifi, da lei n° 

8.666193, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes: 

I) Caução em dinheiro ou Título da Dívida Ativa Pública 

II) Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazen-

da. 

III) Se a opção da garantia for CAUÇÃO EM DINREIRO. O licitante deverá recolher o valor exigido 

como garantia mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do Brasil: AG: 4533-0 

C/C: 22.295-X PMI-SEGURO-GARANTIA, CNPJ: 05.077.102/0001-29em nome da Prefeitura Municipal 

de Itupiranga/PA. 

IV) Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, estado do Pará, cobrindo o risco 
de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante desista de cumprir com o valor proposta), 
com o prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do prazo final de validade da proposta. 
V) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida 
por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, estado do Pará, 
com o prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do prazo final de validade da proposta. 
VI) Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá apresentar o comprovante de recolhi-
mento da garantia de manutenção de proposta à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itupiranga, locali-
zada na Prefeitura Municipal, até às 12hs00min, 48 horas do dia útil anterior à data da sessão pública da 
licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA exigido no item IV, caso esteja 
em conformidade com as exigências deste edital. 
VII) A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a licitante, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas e classificadas, 
após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a devolução ocorrerá após 
a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia do contrato. 
 

6.  DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1 - Declaração expressa do responsável legal da licitante de que não existe SUPERVENIÊNCIA DE 

FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO. 

 

6.2 - A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES deve ser apresentada de 

acordo com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, e conforme modelo constante do Anexo.  

6.3 - Declaração de que a licitante não foi considerada INIDÔNEA por nenhum órgão da Administração 

Pública, emitida pela licitante (ANEXO); 

6.4- Declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências quanto à habilita-

ção e à proposta, previstas no edital. 

6.5 – Declaração do licitante obrigando-se a manter durante toda a execução do contrato, caso seja ven-

cedor, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 

8.66693 e alterações posteriores. 

6.6 - Alvará de funcionamento da empresa, expedido pela Prefeitura de sua sede; 
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6.7 - Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Itupiranga - Pa - PA ou declaração 

de comparecimento ou conhecimento dos locais; 

6.8 - Todas as declarações neste instrumento exigidas deverão estar em papel timbrado da empresa 

assinado pelo responsável legal. 

6.9 - Cada uma das firmas Licitantes, desejando apresentar preposto, deverá fazê-lo mediante um único 

representante, com procuração pública e específica para a presente TOMADA DE PREÇOS, que deverá 

se identificar no ato da abertura da Licitação. 

6.10 – Todos os documentos acima exigidos se referem à jurisdição do local de domicílio ou da sede da 

licitante. 

6.11 – O licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido para habilitação ou apresentar 

documentação incompleta ou em desconformidade com as exigências deste Edital serão inabilitados e 

terão suas propostas financeiras assinadas pelos presentes sobre o lacre e devolvidas após o decurso do 

prazo recursal. 

6.12 - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados neste 

edital. 

6.13– Deverão ser apresentados somente os documentos necessários e suficientes para as comprova-

ções exigidas. 

6.14 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Presidente. 

6.15 - DECLARAÇÕES que os sócios da licitante não possuem nenhum vinculo com a administração 

publica municipal. 

 

6.15. DA VISITA TÉCNICA 

 

a) Para realizar a visita ao local de execução dos serviços, os interessados deverão entrar em contato 

pelo telefone celular (94)99253-7696 com Sr Heins Loebens do Deptº de Engenharia da PMI, das 08: 00 

as 12h00min, para agendar a visita técnica no local onde serão executados os serviços. Todos os custos 

associados com a visita serão de inteira responsabilidade de cada PROPONENTE. Não haverá visita fora 

do horário acima determinado. O Engenheiro Civil credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deve-

rá apresentar-se munido de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica e Carteira do CREA 

devidamente atualizadas. Não será emitido atestado de visita em nome do mesmo engenheiro para mais 

de uma empresa. 

 

OBS.: SOMENTE O ENGENHEIRO CIVIL DA EMPRESA PODERÁ PARTICIPAR DA VISITA. 

 

b) O Atestado de Visita será emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, declarando que a licitan-

te, através de seu engenheiro civil membro da equipe Técnica visitou os locais onde serão executados os 

serviços, que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução dos mesmos, e, que obteve todas as informações necessárias à elaboração da Proposta.  

c) A visitação será limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunião de interessados em data e 

horário marcado capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes.  

d) A visita técnica não será obrigatória, mais a licitante terá que apresentar uma declaração de compare-

cimento ou conhecimento dos locais.  

e) Para todos os efeitos, considerar-se-á que o licitante tem pleno conhecimento do local e de todas as 

informações para execução do objeto, não podendo alegar posteriormente a sua insuficiência, nem plei-

tear modificações nos preços, prazos e condições ou requerer o reequilíbrio econômico-financeiro em 

decorrência da falta de informações sobre o objeto. 
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

7.1. A proposta deverá ser entregue em 01 (uma) via em envelope lacrado, datilografada ou informatiza-

da, impressa com clareza, sem rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da própria empresa em todas 

as páginas, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais 

após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), discriminados em algarismo (unitário e total). No preço ofertado 

deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, impostos, 

taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora 

licitado.  

7.2 - Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, cidade, CEP 

e UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta corrente e da 

Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem 

como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o ca-

so.  

7.3. Ter a validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope “propos-

ta”.  

7.4. Preço Global, fixo e irreajustável, na forma da lei, correspondente à totalização da planilha de servi-

ços. A fixação do preço global não exclui o pagamento das obras e serviços extraordinários, não previstos 

no projeto e especificações, desde que necessários e autorizados pela Prefeitura Municipal, tomando-se 

por base os menores preços unitários, constantes da planilha de quantidades e preços apresentada pelo 

licitante, dentro do limite legal. 

 

7.5. Data e Assinatura do Responsável pela empresa e rubrica em todas as vias.  

7.6. Não serão levadas em consideração as propostas enviadas via telegrama, e-mail ou fac-símile. 

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

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

7.9 Cronograma de Execução Físico-Financeiro; 

7.10 Composição de Preços, composição do BDI, composição dos encargos sociais e trabalhistas e 

composição de custos de mão-de-obra (devendo conter epi, exames admissionais, alimentação e 

transporte) 

7.11 Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora qualquer custo que não tenha sido incluído 

em sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, 

excluindo-se a Prefeitura Municipal de qualquer solidariedade ou subsidiariedade assim como não será 

considerado para majoração dos preços. 

7.12. A empresa não poderá modificar os preços ou as condições de sua proposta, sob a alegação de 

insuficiência de dados e informações sobre os serviços licitados e/ou condições locais existentes ou, 

ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados. 

7.13. Obrigatoriamente deverão estar gravados em CD ROM em arquivo formato Excel: a Proposta, a 

planilha, o cronograma e Composição de Preços que servirá para conferencia das propostas a fim de 

melhorar e agilizar a sessão e deverá ser juntado imprescindivelmente dentro do Envelope Proposta. 

 

8. DO PROCESSAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

8.1. A presente licitação, seu processamento e todos os atos dela decorrentes, reger-se-ão pela Lei nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. Os trabalhos da reunião para recebi-
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mento dos documentos e abertura das propostas obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens 

seguintes: 

 

a). Inicialmente no horário marcado, serão recebidos os envelopes contendo a documentação de Habili-

tação e Propostas de Preços. Todo o processo de recebimento e abertura da documentação e propostas 

deverá ser acompanhado por parte dos licitantes; 

b). Compete à C. P. L., avaliar o mérito a autenticidade dos documentos e informações prestadas, bem 

como julgar a capacidade de cada proponente; 

c).  Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recursos ou no caso 

renúncia de direito recursal, a Comissão procederá na mesma ou em outra reunião, a abertura das pro-

postas de preços dos licitantes habilitados; 

d). As propostas de preços serão abertas na presença dos licitantes interessados, sendo, no entanto, o 

resultado do julgamento divulgado somente após os trabalhos de análises das mesmas; 

e). Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificação às propostas, depois de apresen-

tadas; 

f). Após o final da reunião será lavrada a Ata circunstanciada a qual será assinada pela Comissão e pelos 

licitantes presentes; 

g). Qualquer tentativa, por parte de um licitante, de procurar influenciar à C.P.L no processo de julgamen-

to e decisões de adjudicação resultará na rejeição de sua proposta; 

h). Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Administração, o licitante 

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

i). A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

j). A não Habilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes; 

k). Declarado encerrado pela C. P. L o recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas, não mais 

será aceita a participação de licitantes retardatários. 

 

9 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

9.1- Serão habilitados, os licitantes que cumprirem todas as exigências estabelecidas no item HABILITA-

ÇÃO, deste Edital. 

9.2 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo de fato supervenien-

te e aceito pela C. P. L. 

9.3 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a Pre-

sidente poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação e/ou 

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

8.666/93). 

 

10 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1. À Comissão cabe receber, analisar, julgar e classificar a proposta financeira, de forma objetiva, 

considerando as prescrições legais estabelecidas no art. 48 da Lei nº 8.666/93, fase que correrá desde 

sua abertura até a publicação do julgamento no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA - PA . 

10.2. Após a abertura das propostas, nenhuma informação adicional será aceita ou considerada para 

efeito de julgamento, exceto quando solicitado por escrito pela Comissão. 
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10.3. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de execução INDIRETA e EMPREI-

TADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO, desde que a proposta esteja de acordo com as especificações 

deste Edital e seus anexos. 

10.4. A proposta que apresentar discordância entre o valor numérico unitário e o total de cada item, pre-

valecerá o valor unitário. 

10.5. Caso haja alguma divergência entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados nas plani-

lhas de orçamento do Município de Itupiranga - PA, a Comissão de Licitação reservar-se-á o direito de 

corrigir e refazer os cálculos da proposta, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade. 

10.6. A falta de data, assinatura na proposta, CNPJ, endereço completo e/ou rubrica nas declarações 

elaboradas pela própria licitante poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de aber-

tura dos envelopes com poderes para esse fim. 

10.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por 

sorteio em ato público, sendo todos os licitantes convocados conforme disposto no Parágrafo 2º do Art. 3º 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

10.8. O licitante poderá oferecer outras vantagens não previstas neste Edital, porém não serão levadas 

em consideração no julgamento das propostas.  

10.9. Em qualquer fase da licitação a Comissão de Licitação poderá promover diligência para esclarecer 

ou complementar a instrução do processo. 

10.10. A licitante deverá indicar o percentual do BDI. 

10.11. Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

10.11.1 - Não atender as exigências deste Edital.  

10.11.2 - Apresentar valor global superior do valor máximo estipulado no Projeto Básico, ou com preços 

manifestamente inexequíveis apurados de acordo com o art.48, inciso II, da Lei n.º 8.666/93; 

10.11.3 - Apresentar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero (art. 44, § 3 º, da Lei supra); 

10.11.4 - Apresentar serviços alternativos, devendo o proponente se limitar às especificações do Edital; 

10.11.5 - Propor preços e vantagens baseados nos valores apresentados pelos demais licitantes. 

10.11.6 - Deixar de apresentar a planilhas de quantitativos exigidos neste Edital. 

10.11.7 - Apresentar conteúdo desconforme ou incompatível com a Lei de Licitações e/ou com este Edi-

tal. 

10.11.8. Os preços unitários, parciais, totais e global, cotados pelo licitante terão obrigatoriamente que 

contemplar todas as despesas, com materiais, mão de obra, equipamentos, tributos, encargos sociais, 

benefícios, lucro e despesas indiretas, inclusive vigilância do canteiro de obras e outras necessárias para 

a total execução da obra, devendo ser compatíveis com o grau de dificuldade de cada serviço. 

10.11.9 - No caso de erros nas multiplicações ou nos totais parciais e globais dos orçamentos, a Comis-

são fará as devidas correções, considerando sempre como corretas as quantidades e preços unitários 

expressos na proposta de preços. O preço global a ser obtido pela Comissão será o novo preço obtido do 

somatório dos produtos dos quantitativos pelos preços unitários, mais as verbas, existentes no orçamen-

to. 

10.11.10 - A Comissão poderá declarar simbólico ou irrisório um dado preço de oferta, desde que encon-

tre evidência bastante para sustentar sua tese na incompatibilidade da proposta com os preços dos insu-

mos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

10.11.11 – Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, 

estes últimos. 

10.11.12 – Atendidas as condições estabelecidas neste Edital, será considerado vencedor o licitante cuja 

proposta resultar no menor preço global. 
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11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA ADJUDICAÇÃO, DOS PRAZOS, DO PAGAMENTO E VI-

GÊNCIA. 

 

11.1 – Os recursos financeiros para pagamento desta TOMADA DE PREÇOS correrão à conta da dota-

ção orçamentária Exercício 2022 Projeto 0105.267820005.1.032 Pavimentação Recuperação e 

Sinalização da Malha Viaria, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Exercício 2022 

Projeto 0105.154510006.1.020 Construção de Praças na Sede e Distritos , Classificação econômica 

4.4.90.51.00 Obras e instalações 

11.2 – A adjudicação deste processo será efetuada pela Comissão Permanente de Licitação da PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA, em favor da proposta vencedora. 

11.3 – O licitante vencedor será convidado a assinar o respectivo contrato, cuja minuta está anexa ao 

presente edital, tendo para isto 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da comunicação. 

11.4 – O prazo de execução dos serviços será de 03 meses e a vigência de 06 (seis) meses, e terão 

início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas condições e nos termos do art. 57 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

11.5 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 

novo cronograma físico financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisa-

dos e julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município;  

11.06 – Os pagamentos dos serviços licitados serão efetivados conforme a seguir: 

11.07 – O intervalo de apuração dos dados físicos para cálculo do boletim de medição não poderá ser 

inferior a 30 (trinta) dias. 

11.08 – O período de apuração dos dados físicos será sempre o mês cheio, ou seja, do dia 1º (primeiro) 

ao dia 30/31 (trinta / trinta e um), salvo no primeiro boletim de medição, que compreenderá o período da 

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

11.09 – Somente serão efetuados mediante a apresentação das respectivas faturas e Notas Fiscais, 

correspondentes aos serviços consignados nos Boletins de Medição, fornecidos pela CONTRATANTE, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva medição pela sua fiscalização. 

11.10 – As Medições serão mensais e procedidas até o 5º (quinto) dia dos meses subsequentes ao início 

da execução da obra, constante na Ordem de Serviço. 

11.11 -- As faturas serão pagas até o 15º (décimo quinto) dia após a sua apresentação. 

11.12 – Será condição para o primeiro pagamento dos serviços: apresentar o alvará da obra, comprova-

ção da matrícula da obra, no INSS (CEI) e FGTS, pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finan-

ças do Município de Itupiranga - PA contra a entrega dos seguintes documentos, que serão retidos pela 

Contratante: 

 

a) Nota fiscal/fatura emitida com base no certificado de medições; 

b) Certificado de medição, atestado pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

c) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

11.13 – Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, até 15º (décimo quinto) dia após o mês da 

realização dos serviços, com base nos certificados de medições realizados, após as conferências e auto-

rizações, segundo as exigências administrativas em vigor. Se tais medições forem inferiores às previsões 

do cronograma físico, a Contratante pagará somente os valores das medições efetivamente conferidas. 

11.14 – Se os serviços medidos forem superiores às previstas do cronograma físico, a Contratante pode-

rá a seu critério pagar os valores que excederem aos previstos. 



 

 

 

 

 

 

 

16 

16 

11.15 – A Contratante, no ato do pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços incidente sobre 

o valor da nota fiscal/fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento à Secretaria de Tributação e Finan-

ças do Município dos valores efetivamente retidos. 

11.16 – Para o pagamento dos serviços executados em cada etapa, a Contratada deverá entregar à Con-

tratante, até o terceiro dia útil do mês subsequente ao mês de referência da medição, a nota fiscal/fatura, 

e demais documentos conforme item 11.12 deste contrato, emitida em REAL. 

11.17 – Nos casos de serviços acrescidos ou realizados antecipadamente por prévia autorização da Se-

cretaria Municipal de Infraestrutura ou por ele determinado, os pagamentos respectivos serão feitos de 

acordo com o disposto no item 11.14 deste contrato. 

 

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1 – Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, decorrentes do disposto neste Edital 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da abertura da proposta e lavratura da 

Ata, tudo de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

12.2 – Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, ficam os autos desta TOMADA DE 

PREÇOS na CPL com vista franqueada aos interessados.  

12.3 – Interposto o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. Findo este período, impugnado ou não, a Comissão de Licitação poderá no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado à ordenadora de 

despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA - PA, através do Presidente da CPL. 

12.4 – Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsidera-

ção total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser apresentadas por escrito exclusi-

vamente, anexando-se ao recurso próprio. 

 

13 – DAS SANÇÕES 

 

13.1 - Adjudicatário que não quiser ou não puder, por qualquer motivo, assinar o contrato administrativo 

decorrente desta licitação incorrerá em multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua pro-

posta. 

13.2 - Independente das sanções civis e penais previstas na Lei nº 8.666/93, serão aplicadas multas de: 

13.3 - 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, até o limite de 30 (trinta) 

dias; 

13.4 - 10% (dez por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do contrato e rescisão do 

pacto, a critério da CONTRATANTE, e, caso de atraso nas obras superior a 30 (trinta) dias. 

13.5 - As multas aplicadas serão descontadas ex-ofício em qualquer crédito existente da Contratada. 

 

14 – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

14.1 – A fiscalização da obra será procedida pelo Engenheiro da PMI, o qual terá total liberdade para 

rejeitar qualquer material ou serviço considerado de qualidade não condizente com as especificações dos 

serviços. 

15 – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO 

 

15.1 – Os contrato serão executados de acordo com a disponibilidade financeira, a cargo do interesse da 

Prefeitura Municipal de Itupiranga - Pa - PA, o valor inicial atualizado do contrato poderá ainda ser au-
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mentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, pará-

grafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  

15.2 – A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

15.3 – Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição; e 

15.4 – Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supres-

sões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

15.5 – Em caso de supressão dos serviços, se a licitante vencedora já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Prefeitura Municipal de Itupiranga - Pa - PA, 

pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber inde-

nização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprova-

dos. 

 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 – A apresentação da Proposta configura que o licitante tomou conhecimento de todas as informa-

ções e demais condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da Presente Licitação. 

16.2 – A Comissão de Licitação atenderá aos interessados na Av 14 de Julho, nº 12 Centro – Itupiranga - 

Pa , para melhores esclarecimentos. 

16.3 – É facultada à C. P. L, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer 

a instrução do processo. 

16.4– A TOMADA DE PREÇOS poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada irre-

gularidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por 

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

Municipal, sem que caiba aos licitantes qualquer indenização. 

16.5 – As dúvidas e divergências que, eventualmente possam surgir em decorrência do Contrato, e que 

não possam ser dirimidas diretamente entre as partes contratantes, ficarão sujeitas ao foro de Itupiranga - 

Pa , renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

16.6 – Não serão considerados os envelopes de Habilitação de Proposta de Preços, apresentados após o 

dia e hora marcados ou em local diferente do determinado neste Edital. 

16.7 – A entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta implicará na total sujeição aos termos deste 

Edital e seus anexos. 

16.8 – Todas as Declarações exigidas neste Edital deverão ter as assinaturas dos Responsáveis Legais 

reconhecidas em Cartório, sob pena de Inabilitação. 

16.9 – A Comissão Permanente de Licitação se considerar necessário, poderá solicitar dos licitantes em 

todas as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, sendo que tais 

esclarecimentos não poderão implicar em modificação da Proposta. 

 

17 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 

17.1 – As dúvidas quanto à interpretação de qualquer condição estabelecida neste Edital e seus Anexos, 

bem como os pedidos de esclarecimento sobre os mesmos, deverão ser formuladas por escrito e entre-

gues na Sala da Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, horário de 08h00min (oito) horas às 

12h00min (doze) horas, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos antes da data fixada para 

entrega das propostas.  

17.2 – Os esclarecimentos prestados serão fornecidos pela CPL, por escrito, a todas as proponentes, até 

03 (três) dias corridos antes da data fixada para entrega das propostas.  
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17.3 – Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos verbais.  

17.4. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

17.5 – Uma empresa não pode ser representada por mais de uma pessoa e uma pessoa não pode repre-

sentar mais de uma empresa. 

 

18. DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO  

 

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

18.2. Os preços são fixos e irreajustáveis.  

 

19 - GARANTIA 

 

19.1. A licitante que vier a ser declarada vencedora, será convidada por 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. 
19.1 A Caução citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com uma das seguintes moda-
lidades: 
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. 
19.2 Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerra-
mento 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. 
19.3 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 índi-
ces financeiros. 

20. ADITAMENTOS AOS DOCUMENTOS DE SELEÇÃO 

 

20.1. A Prefeitura Municipal de Itupiranga – Pa, reserva-se o direito de até 05 (cinco) dias corridos antes 

da apresentação das propostas, emitir aditamentos aos documentos desta TOMADA DE PREÇOS para 

rever, emendar, modificar ou corrigir quaisquer de suas partes. 

20.2. Somente terão valor às informações adicionais, correções, explicações ou interpretações dos do-

cumentos desta TOMADA DE PREÇOS fornecidas através de aditamentos emitidos pela Prefeitura Muni-

cipal de Itupiranga - Pa - /CPL - Comissão Permanente de Licitação, os quais serão numerados por or-

dem de emissão. 

 

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

 

 

 ANEXO I - Planilha Estimativa de Custo e Formação de Preços e Cronograma físico co-financeiro; 

 ANEXO II PLANILHA DE ITENS (ASPEC) 

 ANEXO II - Procuração para Credenciamento; 

 ANEXO IV - Declaração de Responsável Técnico; 

 ANEXO V – Declaração de Inexistência Fatos Impeditivos;  

 ANEXO VI - Declaração que não emprega menor de 18 anos; 
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 ANEXO VII - Declaração de Idoneidade; 

 ANEXO VIII - Modelo de Proposta;  

 ANEXO IX – Minuta de Contrato;  

 

19.4. As eventuais medidas judiciais decorrentes deste edital e seus anexos e da interpretação de seus 

correspondentes termos e condições, deverão ser propostas no Foro da Comarca de Itupiranga - Pa , 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Itupiranga - Pa – 21 de Fevereiro  de 2022. 

 

 

 

ALINE SILVA DA CUNHA 
Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 
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ANEXO I 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS E PROJETO BASICO 

(em mídia) 

 

ANEXO II 

 

 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor 
Unit 
com 
BDI 

Total Peso 
(%) 

 1      CONCRETO         1.426.560,80 47,09 % 

 1.1   050258  SEDOP Concreto c/ seixo 
Fck= 15 MPA 
(incl. lançamento 
e adensamento) 

m³ 350 683,19 886,57 310.299,50 10,24 % 

 1.2   050259  SEDOP Concreto c/ seixo 
Fck= 20 MPA 
(incl. lançamento 
e adensamento) 

m³ 350 721,70 936,55 327.792,50 10,82 % 

 1.3   051450  SEDOP Concreto usinado 
bombeado de 
25MPA (incl. lan-
çamento e aden-
samento) 

m³ 490 611,07 792,98 388.560,20 12,83 % 

 1.4   051451  SEDOP Concreto usinado 
bombeado de 
30MPA (incl. lan-
çamento e aden-
samento) 

m³ 490 628,92 816,14 399.908,60 13,20 % 

 2      FORMA         263.326,00 8,69 % 

 2.1   97086  SINAPI FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 
DE FORMA PARA 
RADIER, PISO 
DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM MA-
DEIRA SERRA-
DA, 4 UTILIZA-
ÇÕES. 
AF_09/2021 

m² 1960 103,53 134,35 263.326,00 8,69 % 

 3      ARMAÇÃO         365.500,80 12,06 % 

 3.1   97088  SINAPI ARMAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO 

KG 14504 19,42 25,20 365.500,80 12,06 % 
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DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM USO 
DE TELA Q-92. 
AF_09/2021 

 4      DIVERSOS         974.083,78 32,15 % 

 4.1   97113  SINAPI APLICAÇÃO DE 
LONA PLÁSTICA 
PARA EXECU-
ÇÃO DE PAVI-
MENTOS DE 
CONCRETO. 
AF_11/2017 

m² 9800 2,13 2,76 27.048,00 0,89 % 

 4.2   94990  SINAPI EXECUÇÃO DE 
PASSEIO (CAL-
ÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO 
COM CONCRE-
TO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABA-
MENTO CON-
VENCIONAL, 
NÃO ARMADO. 
AF_07/2016 

m³ 96 765,73 993,68 95.393,28 3,15 % 

 4.3   99290  SINAPI BASE PARA PO-
ÇO DE VISITA 
RETANGULAR 
PARA DRENA-
GEM, EM ALVE-
NARIA COM 
BLOCOS DE 
CONCRETO, 
DIMENSÕES 
INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PRO-
FUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLU-
INDO TAMPÃO. 
AF_12/2020 

UN 50 3.584,52 4.651,63 232.581,50 7,68 % 

 4.4   97956  SINAPI CAIXA PARA 
BOCA DE LOBO 
SIMPLES RE-
TANGULAR, EM 
ALVENARIA COM 
BLOCOS DE 
CONCRETO, 
DIMENSÕES 
INTERNAS: 
0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020 

UN 100 1.272,90 1.651,84 165.184,00 5,45 % 

 4.5   PMI 27  Próprio TAMPÃO EM 
CONCRETO AR-
MADO PARA 
CAIXA DE INS-
PEÇÃO 1.50m X 
1.50m 

UN 50 499,42 648,09 32.404,50 1,07 % 
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 4.6   94293  SINAPI EXECUÇÃO DE 
SARJETÃO DE 
CONCRETO 
USINADO, MOL-
DADA  IN LOCO  
EM TRECHO 
RETO, 100 CM 
BASE X 20 CM 
ALTURA. 
AF_06/2016 

M 350 160,48 208,25 72.887,50 2,41 % 

 4.7   94267  SINAPI GUIA (MEIO-FIO) 
E SARJETA 
CONJUGADOS 
DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRE-
CHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 
CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 
30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 
CM ALTURA. 
AF_06/2016 

M 4000 48,90 63,45 253.800,00 8,38 % 

 4.8   97097  SINAPI ACABAMENTO 
POLIDO PARA 
PISO DE CON-
CRETO ARMADO 
OU LAJE SOBRE 
SOLO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021 

m² 500 42,30 54,89 27.445,00 0,91 % 

 4.9   130626  SEDOP Piso de alta resis-
tência e=8mm c/ 
resina incl. cama-
da regularizadora 

m² 500 103,79 134,68 67.340,00 2,22 % 

                    

      Total sem BDI 2.334.577,16 

      Total do BDI 694.894,22 

      Total Geral 3.029.471,38 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO III 
 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço com-
pleto da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ..., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) 
do(s) outorgante(s) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ... e CPF n.º..., nomeia e constitui 
seu bastante Procurador o(a) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ... CPF n.º..., a quem 
conferimos amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ... (indicação do órgão 
licitante), no que se referir a TOMADA DE PREÇOS Nº xxxxxxxxx/01, com poderes para tomar qualquer 
decisão durante todas as fases da TOMADA DE PREÇOS, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PRE-
ÇOS (01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (02) em nome da Outorgante, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente 
sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados pela PRESIDENTE, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da Outorgante. 
 
 
 
A presente Procuração é válida pelo período de___________________. 
  
 
 

 
Cidade,  ____  de __________________de 2022. 

 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Outorgante / Sócio, 
carimbo da Empresa) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº XXXXXXXXX/2022 que o Sr____, portador do CPF(MF) nº _______ e inscrito no CREA/______sob 
o nº __________ é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos 
serviços, objeto da licitação em apreço. 
 
 
 
 
 
 

Cidade,___________de______de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Carimbo da Empresa) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 
 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF: TOMADA DE PREÇOS N˚ XXXXXX/2022 
 
 
 
 
 

 
A empresa_____________, inscrita no CNPJ sob o Nº ___________estabelecida na ____________, 
declara sob as penas da Lei que não há a superveniência de fatos impeditivos da habilitação na TOMA-
DA DE PREÇOS Nº XXXXXXX/2022 

 
 
 
 
 
 
 

Cidade,___________de______de 2022 
 
 
 
 
 
 

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

 Carimbo da Empresa) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 7˚, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXX/2022 
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO  
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
 

 
 
 

A empresa...............inscrita no CNPJ nº......................, estabelecida......................por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a) ............................, portador (a) da Carteira de Identidade nº................ e do                                            
CPF nº ...................., DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e alterações posteriores, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXII do art. 7º da Constituição Federal. 
        

 
 
 

Local e data: 
 
 
 
 
 
 
                                            ________________________________________________ 

(Nome e número da identidade e CPF do declarante/Assinatura, 
 Carimbo da Empresa) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 

ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

DADOS DA EMPRESA 
 
RAZÃO SOCIAL:_____________________ 
 
CNPJ/MF/Nº ________________INSCRIÇÃO ESTADUAL:______________________ 
 
ENDEREÇO:_________________________ 
 
Na qualidade de representante legal da empresa acima descrita, declaro sob as penas da lei e para fins 
da Licitação Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXX/2022, que a Empresa por mim apresentada, 
não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o 
Poder Público e, da mesma forma não está na situação de Empresa Inidônea para licitar ou contratar com 
o Poder Público, na forma dos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
 
 

                                                                                               Cidade, _______de________de 2022. 
 
 
 
 
 

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

 Carimbo da Empresa) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXX/2022 
MENOR PREÇORAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
 
Pelo presente, apresentamos proposta referente à licitação supra. 
 
 
1- Valor Total R$ __________ (_________________________) 
 
2- Os valores unitários da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado expresso em 
moeda corrente nacional.  
 
3- Nos preços propostos, em planilha anexa, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclu-
sive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de 
lucro, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral dos objetos da contratação. 
 
4- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da data do julgamento 
das propostas. 
 
5- Declaramos, ainda, concordância com todas as normas editalícias. 
 
6- Nome do Banco, o código da agência e o número da contracorrente da empresa, para efeito de paga-
mento. 
 

Cidade, __ de_____ de _____ de 2022 
 

__________________________________________________ 
(nome e número da identidade e CPF do declarante/Assinatura, 

 (carimbo da Empresa) 
 

 
 

A Comissão Permanente de Licitação DEIXA CLARO que os modelos dos DOCUMENTOS constan-
tes nos Anexos de I a VI do presente Edital e que deverão ser apresentados pelos licitantes em 
papel timbrado da empresa é uma simples orientação para que os mesmos possam elaborá-los, 
não havendo OBRIGATORIEDADE de apresentar formas e dizeres idênticos. 
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 ANEXOIX 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ________________ 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade à Av. 14 de 
Julho, Nº 12 – Centro – - Itupiranga - PA - Pará, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob Nº 05.077.102/0001-
29, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Benjamin Tasca – Prefeito Municipal, portador 
do CPF nº 194.667.573-34, e a empresa ___________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob o 
nº____________, estabelecida na ___________, Bairro_______,  C.E.P: _________ cidade ________ ,doravante denomi-
nada CONTRATADA, aqui representada pelo (a), Sr. (a)_________, portador (a) do CPF nº____, de acordo com o Processo 
Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº xxxxxxxx/2022, tem justos e contratados na forma da Lei 8.666/93 e alterações poste-
riores, observadas as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente se outorgam e se obrigam a cumprir.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

01.01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO (30, 25, 20,15 
MPA), INCLUSO SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO, FABRICAÇÃO DE FORMA, LONA PLASTICA PRETA E AR-
MAÇÃO PARA CONCRETO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REPARO DE PEÇAS ESTRUTURAIS CO-
MO: LAJES, VIGAS, PILARES, BLOCOS DE FUNDAÇÕES, ESTACAS, SAPATAS, VIGAS PAREDES, MURO DE 
ARRIMO, PISO GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES, POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO, PAVIMENTAÇÃO E 
OUTROS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA – PA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL: 
 
02.01 – A Contratante pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto deste contrato, o valor total de 
R$_________ (________________________). Ressaltando, que o pagamento será efetuado mensalmente por medição 
atestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
03.01 – Os recursos financeiros para pagamento desta TOMADA DE PREÇOS correrão à conta do Orçamento 2022 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:  
 
04.01 - O prazo de execução dos serviços será de 02 (dois) meses e o Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da 
data da publicação, podendo ser prorrogado nas condições e nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.  
04.02 - O pedido para prorrogação de prazo deverá ser feito pela Contratada, por escrito, devidamente justificado, e dirigido 
à Secretária de Infraestrutura que, aceitando as razões apresentadas, poderá conceder a prorrogação pretendida. Far-se-á a 
prorrogação por Termo Aditivo. 
04.03 – O prazo para início das obras para a contratada é de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da ordem de 
início dos serviços. 
04.04 – Os prazos de início da etapa de execução, de conclusão ou de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, deste que ocorra algum dos se-
guintes motivos, devidamente autuado em processo: 
04.04.01 – Alteração do projeto ou especificação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
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04.04.02 – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução deste Contrato; 
04.04.03 – Interrupção da execução deste contrato ou diminuição de ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura; 
04.04.04 – Impedimento de execução deste contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura em documento contemporâneo a sua ocorrência; 
04.04.05 – Omissão ou atraso de providências a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inclusive quanto aos pro-
gramas previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato; 
 
04.05 – O pedido para prorrogação de prazo deverá ser feito pela Contratada, por escrito, devidamente justificado, e dirigido 
à Secretaria Municipal de Infraestrutura que, aceitando as razões apresentadas, poderá conceder a prorrogação pretendida. 
Far-se-á a prorrogação por Termo Aditivo. 
04.06 – A contratante poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de etapas de serviços, obrigando-se a Con-
tratada a realizá-los. 
04.07 – Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados deverá ser previamente comunicado à SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 
04.08 – O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contados do Tempo de Recebimento 
Definitivo da obra e adequação a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
04.09 – Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os 
mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
05.01 – Os pagamentos dos serviços licitados serão efetivados conforme a seguir: 
05.02 – O intervalo de apuração dos dados físicos para cálculo do boletim de medição não poderá ser inferior a 30 (trinta) 
dias. 
05.03– O período de apuração dos dados físicos será sempre o mês cheio, ou seja, do dia 1º (primeiro) ao dia 30/31 (trinta / 
trinta e um), salvo no primeiro boletim de medição, que compreenderá o período da data de assinatura do CONTRATO até o 
último dia do mês de sua emissão. 
05.04 – Os pagamentos somente serão efetuados mediante a apresentação das respectivas faturas e Notas Fiscais, corres-
pondentes aos serviços consignados nos Boletins de Medição, fornecidos pela CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a respectiva medição pela sua fiscalização. 
05.05 - As Medições serão mensais e procedidas até o 5º (quinto) dia dos meses subsequentes ao início da execução da 
obra, constante na Ordem de Serviço. 
05.06-- As faturas serão pagas até o 15º (décimo quinto) dia após a sua apresentação. 
05.07 – Será condição para o primeiro pagamento dos serviços: apresentar o alvará da obra, comprovação da matrícula da 
obra, no INSS (CEI) e FGTS, pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município de Itupiranga - Pa - PA 
contra a entrega dos seguintes documentos, que serão retidos pela Contratante: 
 
a) nota fiscal/fatura emitida com base no certificado de medições; 
b) certificado de medição, atestado pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
c) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívi-
da Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
d) Comprovação de quitação de todas as verbas trabalhistas dos seus empregados e fornecedores que estiveram a seus 
serviços na Obra; 
 
05.08 - Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, até 15º (décimo quinto) dia após o mês da realização dos servi-
ços, com base nos certificados de medições realizados, após as conferências e autorizações, segundo as exigências admi-
nistrativas em vigor. Se tais medições forem inferiores às previsões do cronograma físico, a Contratante pagará somente os 
valores das medições efetivamente conferidas. 
05.10 - A Contratante, no ato do pagamento, fará a retenção do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o valor da nota fis-
cal/fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento à Secretaria de Tributação e Finanças do Município dos valores efetiva-
mente retidos. 
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05.11 - Para o pagamento dos serviços executados em cada etapa, a Contratada deverá entregar à Contratante, até o tercei-
ro dia útil do mês subsequente ao mês de referência da medição, a nota fiscal/fatura, e demais documentos conforme item 
05.07 deste contrato, emitida em REAL. 
 
CLÁUSULA SÉXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
06.01 - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 
 
07.01 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e 
especificações, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor do Contrato servindo de base o valor unitário da propos-
ta. 
07.02 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários 
cotados na proposta, o valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações 
apresentadas no orçamento. 
07.03 - Caso as alterações e/ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus 
respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constante das tabelas de preços utilizadas pela Contratante. 
07.04 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços, este será objeto de Termo Aditivo ao Contrato, após o 
que será efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 07.02 e 07.03 deste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
08.01 - A Contratada se obriga a executar os serviços pelo preço global estipulado neste Contrato e entregá-los totalmente 
concluídos, de acordo com os projetos executivos e especificações fornecidas pela Contratante, em perfeito e total funcio-
namento, e observadas todas as normas técnicas de segurança. 
08.02 - A Contratada deverá manter preposto aceito pela Contratante no local da obra, para representá-la na execução do 
Contrato, assim como a manter com os seus responsáveis pela obra e serviços, durante todo prazo de sua execução e até o 
recebimento definitivo pela Contratante, todos os profissionais qualificados detentores dos Atestados de Responsabilidade 
Técnica apresentadas na fase de habilitação da licitação. Somente com autorização da Contratante, e a seu critério, poderão 
ser substituídos por outros portadores de ART igual ou superior. 
08.03 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em par-
te, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da 
má utilização dos materiais empregados. 
08.04 - A Contratada se obriga, ainda, a obedecer todas as leis, códigos e regulamentos federais, estaduais e municipais, 
relacionados com os serviços em execução e todas as normas de segurança aplicáveis. 
08.05 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes da ação ou 
omissão, culposa ou dolosa na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo Contratante. 
08.06 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato. 
08.07 - A Contratada efetuará, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da A.B.N.T., para definir as 
características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado. 
08.08 - A obtenção de licenças exigidas pelos órgãos competentes para realização dos serviços será de exclusiva responsa-
bilidade da Contratada. 
08.09 – Preferencialmente a CONTRATADA deverá recrutar pessoal habilitado no Município de Itupiranga - Pa - PA. 
08.10 – Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Contratante, ou a terceiros decorrentes de sua culpa dolo. 
 08.11 – Manter durante toda a duração da obra, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
08.12 – Utilizar mão de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto, obser-
vando sempre as normas técnicas ABNT vigentes.  
08.13 – Colocar uma placa de identificação da obra, devendo o modelo e local de sua fixação ser discutido e aprovado pela 
Fiscalização. 
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08 .14 – A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa Contratada 
para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam compro-
meter a consecução do objeto conveniado (art. 7º, XV, PI 424/2016). 
08.15 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:  
 
a) salários;  
b) seguros de acidentes;  
c) taxas, impostos e contribuições;  
d) indenizações;  
e) vale-refeição;  
f) vales-transportes; e  
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.  
 
08.16 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empre-
gatício com o órgão;  
08.17 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;  
08.18 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;  
08.19 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acom-
panhamento pelo CONTRATANTE;  
08.20 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses 
tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto ou serviço;  
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
09.01 – Facilitar por todos os meios a execução da obra, promovendo o bom relacionamento e entendimento entre seus 
servidores e operários da Contratada. 
09.02 – Efetuar os pagamentos conforme pactuado. 
09.03 – Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela Contratada, notificando imediatamente e por escrito quaisquer 
problemas ou irregularidades encontradas. 
09.04 – Fornecer à Contratada toda e qualquer documentação que se faça necessária para melhor compreensão das insta-
lações existentes, que porventura possam ajudar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
10.01 - Ao término dos serviços, e a requerimento da Contratada, dar-se-á o recebimento provisório dos mesmos, que se 
tomará em definitivo 60 (sessenta) dias após, através de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. Se, neste 
período, for constatada a existência de qualquer defeito na execução dos serviços, a Contratada se obrigará a promover sua 
reparação. 
10.02 – A aceitação da obra não exonerará a Contratada nem seus técnicos da responsabilidade técnica por futuros eventos 
decorrentes ou relacionados com a execução da obra e serviços, inclusive pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 
618 do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS, INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
 
11.01 - Ressalvada a hipótese de força maior, a inexecução parcial ou total dos serviços objeto deste contrato, nos prazos 
fixados no cronograma físico da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sujeitará a Contratada a aplicação das seguintes 
multas: 
11.01.01- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto 
no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância 
do prazo global; 
11.01.02- 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder o prazo contratual; 
11.01.03- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem 
prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 
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11.01.04- 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do valor total do Contrato, por cada dia que cada equipamento deixar 
de ser utilizado na obra; 
11.01.05- 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no 
todo em parte, sem prévia autorização escrita da Contratante; 
11.01.06- 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de 
ordem técnica emitidas pela Contratante; 
11.01.07 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as multas 
por infrações de prazos parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que correspondam. 
11.01.08 - Os Valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por ocasião 
do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Crono-
grama Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido. 
 
11.01.09 - Todas as multas serão cobradas cumulativamente e independentemente. 
11.01.10 - Entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e sanções, o ato de inimigo público, guerra, 
bloqueio, insurreição levantada, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões ou 
quaisquer outros acontecimentos semelhantes ou acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoá-
vel de qualquer das partes interessadas, que, mesmo diligentemente, não se consiga impedir sua ocorrência, excluída a 
greve trabalhista por ser direito do trabalhador. 
11.01.11 – A Contratada deverá comunicar a Contratante quaisquer dos fatos elencados, dentro do prazo de 02 (dois) dias 
consecutivos a partir da data da ocorrência, sob pena de não serem considerados. 
11.01.12 - A Contratante, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados do recebimento dos documentos 
comprobatórios do fato, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, dando, por escrito, as suas razões. 
11.02 - O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa dentre as previstas na Cláusula 10ª, 
deste Contrato, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o Contrato. À Contratada será aplicada, ainda, a pena de 
SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelo Município de Itupiranga - Pa - PA, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município de Itupiranga - Pa - PA. 
11.03 - Em caso da Contratada ser reincidente, SERÁ DECLARADA COMO INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR 
COM O MUNICÍPIO DE CURIONOPÓLIS. 
11.04 - As sanções previstas neste Contrato serão aplicadas pela Contratante à Contratada, facultando a defesa prévia da 
interessada nos seguintes casos: 
11.04.01 - de 05 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO; 
11.04.02 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com o Município de Itupiranga - Pa - PA. 
11.05 - As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de 
Itupiranga - Pa - PA poderão ser aplicadas juntamente com a de multa prevista neste Contrato. 
11.06 - As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Itupiranga - Pa 
- PA poderão também ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer 
órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal: 
 
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tribu-
tos; 
II - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtudes de atos ilícitos praticados. 
 
11.07 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de Itupiranga - Pa - PA pelos prejuízos causados e após decorrido 
o prazo da SUSPENSÃO aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
sanção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
12.01 - Ocorrerá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que caiba à Con-
tratada o direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos: 
 
12.01.01 - não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente; 
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12.01.02 - lentidão na execução dos serviços, levando a Contratante a presumir pela não conclusão dos mesmos nos prazos 
estipulados; 
12.01.03 - cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 
12.01.04 - concordata, falência ou dissolução da firma ou insolvência de seus sócios, gerentes ou diretores; 
12.01.05 - o atraso injustificado no início da obra ou paralisação da mesma sem justa causa e prévia comunicação à Contra-
tante; 
12.01.06 – A subcontratação total ou parcial das obras ou serviços, sem prévia autorização por escrito da Contratante, a 
associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas na licitação e no contrato; 
12.01.07 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 
12.01.08 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo representante da Contratante, conforme pre-
visto no parágrafo 1º do art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
12.01.09 - Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
12.01.10 - Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados pela Contratante; 
12.01.11 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente impre-
vistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao Contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
12.01.12 - O atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias dos pagamentos devidos pela Contratante, decorrentes de obras ou 
serviços, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 
12.01.13 - Deixar de colocar e manter no canteiro das obras o equipamento exigido para a execução dos serviços, bem como 
as placas de sinalização adequadas; 
12.01.14 - A não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais, 
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
12.01.15 - A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 
 
12.02 - A rescisão amigável do Contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e funda-
mentada da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.01 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizadas por representantes da Contratante especialmente 
designados para tal fim. 
13.02 - O representante da Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com execução do 
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
13.03 - Havendo necessidade de correção de serviços contratados, a Contratada se compromete a corrigi-los e/ou refazê-los 
sem ônus para a Contratante, devendo a Contratante proceder nova fiscalização. 
13.04 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Contratante deverão ser levanta-
das aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.01 - A Contratante não cederá recursos humanos ou materiais para a realização dos serviços de que trata o presente 
Contrato, ficando por conta e risco da Contratada todas as despesas inerentes a sua execução. 
14.02 - Fica assegurado à Contratante o direito de descontar, automaticamente, das faturas a pagar, o valor das multas re-
sultantes de inadimplemento contratual ou indenizações por danos causados à Contratante ou a terceiros, bem como decor-
rentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, fiscais e previdenciárias, em decorrência da execução deste Contrato. 
14.03 - A Contratada se obriga a: 
 
a) efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas A. B. N. T., para definir as características técnicas 
de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado. 
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b) executar a obra de acordo com os projetos e as especificações, atendidas as normas técnicas adotadas pela Contratante. 
 
14.04 - Faz parte integrante deste Contrato o Edital ou ato convocatório da licitação, o Projeto básico e a proposta apresen-
tada pela Contratada. 
14.05 - A Contratada será responsável civil e criminalmente por quaisquer danos, pessoais ou materiais causados em decor-
rência de acidentes automobilísticos ou de outra natureza, ocorridos no local ou em virtude da obra, quando houver falta de 
sinalização adequada, assumindo total responsabilidade também, pela segurança dos métodos, operação, continuidade de 
execução e estabilidade dos trabalhos. 
14.06 - A Contratada, mesmo após o recebimento definitivo da obra, será responsável pela sua total reparação, desde que a 
fiscalização da Contratante comprove que os danos ocorridos tenham resultados de execução imperfeita ou inadequada às 
especificações de origem. 
14.07 - A Contratada deverá designar "preposto" no caso, obrigatoriamente, um Engenheiro Civil, previamente aceito pela 
Contratante, com amplos poderes para representá-la em tudo que se relacione com execução da obras e serviços objeto do 
Contrato, devendo ele permanecer no local onde se realizam os serviços e obras, no horário integral de trabalho. Obriga-se, 
ainda, a Contratada, a retirar em 24 (vinte e quatro) horas, o preposto ou funcionário cuja permanência for julgada inconveni-
ente pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO 
 
15.1 - A CONTRATADA não poderá, no todo ou em parte, subcontratar suas obrigações ou ceder a terceiros o presente 
CONTRATO, sem a prévia autorização, por escrito, da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 
15.2 - A autorização de subcontratação, porventura concedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, não 
eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.01 - Fica eleito o Foro da Cidade de Itupiranga - Pa - PA, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a 
execução do presente Contrato. 
 
E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que 
também o assinam, em 02 (duas) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre Contratante e Contratada, para efeitos 
legais. 
 
 

 Itupiranga - Pa - PA - PA, _____________de___________ de 2022. 
 
 
CONTRATANTE                                                                                           CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 
 
1___________________________                                    2_______________________________ 
 
C.P.F:________________________                               C.P.F:____________________________ 


