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REQUISITANTE: SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021___________________________ 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ____________________________ 
 
Nº DA MODALIDADE:_ Nº001/2021___________                                 
 
 
DATA DE ABERTURA: 16/08/2021___________                                  
 
HORÁRIO DE ABERTURA: 10:00 HORAS_______                              
 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E 
PARCELADACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ), SOBRE ASFALTO E 
CALÇAMENTO EXISTENTE EM UMA ÁREA DE 99.819,50M2 NA SEDE DO 
MUNICIPIO E EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM UMA ÁREA 
DE 7.490M2 NO (DISTRITO DE BARREIRA DOS CAMPOS) MUNICIPIO DE 
SANTANA DO ARAGUAIA.

LICITAÇÃO 
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SRP/PMSA. 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021 
 
 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada 
para a Execução de Obra de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente 
(CBUQ), sobre Asfalto e Calçamento existente em uma área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e 
Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em 
uma área de 7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do Araguaia – PA. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 
Classificação Institucional: Dotações Orçamentárias: 16 – Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
15.451.0502.1-014 – Recuperação de Vias; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – conforme Lei do 
Orçamento do exercício financeiro de 2021. 

 
Valor estimado: R$ 6.732.423,71 (Seis milhões setecentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e tres 
reais e setenta e um centavos). 
 
 
Data e horário de recebimento da Documentação e Proposta: 
 
 
Dia: 16 de Agosto de 2021 às 10h:00min (dez) horas. 
 
 
Local da Licitação: Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia- PA, 
avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000. 
 
. 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2021 
 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ: 
05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 
SSP/TO  e CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia – PA, e a Comissão Permanente de 
Licitação designada pela Portaria nº067/2021, de (01/01/2021), composta pelo presidente: ADVALDO RORIGUES DA SILVA, 
Secretaria: Raquel da Silva Santos, 3º membro:  ROSIMEIRE ABREU DE PAULA, 4º membro: MARIA ANTONIA SOARES VIEIRA 
MILHOMEM, de conformidade e obediência às disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
8.883/94, Lei 9032/95 e 9.648/98, atendendo também disposição da Lei Complementar nº123/2006 e Lei Complementar nº147/2014 
e demais legislação aplicável, torna público, para conhecimentos dos interessados, que promoverá no dia 16/08/2021 às 10:00, na 
sede da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia -PA, onde funciona a CPL, sito na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três 
Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000. Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo “Menor Preço” para Registro 
de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obra de 
Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente (CBUQ), sobre Asfalto e Calçamento existente em uma 
área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ), em uma área de 7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do 
Araguaia – PA, que será executada no regime de empreitada por preço global, com recursos próprios do município. Inclusive com 
fornecimento de mão de obra, materiais, maquinários e equipamentos, mobilização, desmobilização e instalações provisórias 
necessárias, por conta da empresa a ser contratada, em consonância com a legislação supracitada, legislação complementar e, 
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 

todas as datas constantes neste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, 
subsequente ao ora fixado. 

 
As empresas participantes deverão ser representadas no procedimento licitatório por representante legalmente habilitado, 

desde que apresentado o instrumento de representação, até o início da sessão. 
 

Fica entendido que o projeto, as especificações e toda a documentação da licitação serão complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será válido, e entendido como presente. 
 

Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma licitante. 
 
 
Santana do Araguaia - PA, 14 de Julho de 2021. 
 
 

 
______________________________________ 

Eduardo Alves Conti 
Prefeito Municipal 
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SESSÃOPÚBLICA:Dia16de Agosto de 2021 (Segunda – Feira)-HORÁRIO:10:00horas(HorárioLocal). 

LOCAL: Sala da Comissão de Licitação, localizada no Predio da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, na Avenida 
Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000. 
Integra deste edital, bem como as peças que o integram, encontram-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa 
(download), no site http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, e na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 07h:00min às 13h:00min 
horas, de segunda a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o fornecimento por parte do interessado de mídia digital virgem, 
tipo “CD-R” (disco compacto de mídia ótica agravável) ou pen drive para recebimento do edital, dos projetos e demais 
documentos anexos 
 

 

EDITALDE LICITAÇÃO 
PROCESSONº067/2021 

CONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021 – SRP/PMSA 
SISTEMADEREGISTRODEPREÇÕS 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ: 
05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 
SSP/TO  e CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia – PA, e a Comissão Permanente 
de Licitação designada pela Portaria nº067/2021, de (01/01/2021), composta pelo presidente: ADVALDO RORIGUES DA SILVA, 
Secretaria: Raquel da Silva Santos, 3º membro:  ROSIMEIRE ABREU DE PAULA, 4º membro: MARIA ANTONIA SOARES 
VIEIRA MILHOMEM, de conformidade e obediência às disposições contidas na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 8.883/94, Lei 9032/95 e 9.648/98, atendendo também disposição da Lei Complementar nº123/2006 e Lei 
Complementar nº147/2014 e demais legislação aplicável, torna público, para conhecimentos dos interessados, que promoverá no 
dia 16/08/2021 às 10:00, na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia -PA, onde funciona a CPL, sito na avenida 
Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000. Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 
tipo “Menor Preço” para Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada para a 
Execução de Obra de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente (CBUQ), sobre Asfalto e 
Calçamento existente em uma área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica 
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em uma área de 7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no 
Municipio de Santana do Araguaia – PA, que será executada no regime de empreitada por preço global, com recursos próprios 
do município. Inclusive com fornecimento de mão de obra, materiais, maquinários e equipamentos, mobilização, desmobilização e 
instalações provisórias necessárias, por conta da empresa a ser contratada, em consonância com a legislação supracitada, 
legislação complementar e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

 

1. DOOBJETO 

 

1.1. ApresentelicitaçãotemcomoobjetooRegistro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa 
Especializada para a Execução de Obra de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente 
(CBUQ), sobre Asfalto e Calçamento existente em uma área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de Obra 
de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em uma área de 7.490m2, No (Distrito 
de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do Araguaia – PA, conformeespecificaçõesconstantesnosanexosa este 
edital. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. DO CADASTRAMENTO  
 
2.1. Poderão participar do presente certame Pessoas Jurídicas devidamente aptas a operar em território nacional na forma da 
legislação vigente, devidamente cadastradas ou nãojunto à Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia- PA, que atenderem a todas 
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 
 
2.2.  Os documentos para cadastro compreenderão:  
 

Contrato Social e todas alterações ou consolidada, se houver;  
 
Copia de Identidade e CPF dos Sócios; ou CNH;  

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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Copia do Cartão de CNPJ da empresa Proponente;  
 
Comprovante de Inscrição Estadual (FIC) se houver;  
 
Comprovante de Inscrição Municipal (Alvará);  
 
CND quanto a Dívida Ativa da União e Tributos Federais (referente à Dívida Ativa da união, abrangendo inclusive as contribuições sociais, se já 
inclusa no sistema);  
 
CND Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;  
 
CND Municipal; 
 
CND do FGTS;  
 
CND do INSS; podendo ser substituída, referente à Dívida Ativa da união, abrangendo inclusive as contribuições sociais. 
 
CND de Débitos Trabalhista;  
 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica – CREA e Responsável Técnico;  
 
Certidão de falência e Concordata;  
 
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, devendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - 
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Prefeitura Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 
 
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
"SIMPLES": por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; 
 
Sociedade criada no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; 
 
O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional (CRP). 
 

A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores 
ou igual a 1,0 (hum) resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG (Liquidez Geral) =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL Em LONGO PRAZO 
                                               PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
 
 
SG (Solvência Geral) =                                     ATIVO TOTAL_________________ 
                                               ASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL Em LONGO PRAZO 
 
 
LC (Liquidez Circulante) =                           ATIVO CIRCULANTE______________________ 
                                                                       PASSIVO CIRCULANTE 
 
As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. 
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Sendo necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o 
memorial de Cálculo correspondente. 
 

2.3. DAPARTICIPAÇÃO 

 

23.1. Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto 

daprovávelcontratação,queapresentarempropostaepreencheremascondiçõesdehabilitaçãoconstantesdesteEdital. 
 

2.4. NÃOPODERÃOPARTICIPARDESTALICITAÇÃO 

2.4.1. Empresasquenão atenderemàscondiçõesdesteEdital; 

2.4.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 

emliquidação; 

2.4.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 

federal,estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do 

Estado ou doMunicípio, enquanto perdurarem os motivos determinantes dapunição. Igualmente não poderão 

participar asempresassuspensasde licitar e contratar comoMunicípiodeSantana do Araguaia; 

2.4.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja 

suaformade constituição; 

2.4.5. ServidordequalquerórgãoouentidadevinculadaaoMunicípiodeSantana do 

Araguaia,bemassimaempresadaqualtalservidorsejasócio, dirigente ouresponsável técnico; 

2.4.6. Estrangeirasnão autorizadasafuncionar nopaís;ou 

2.4.7. Asempresasinteressadas queseencontreemprocesso defusão,decisão oudeincorporação; 

2.4.8. Oautordoprojeto,básicoouexecutivo,pessoafísicaoujurídica(obraseserviços)–art.9º,daLei8.666/93; 

2.4.9. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual 

oautordoprojetosejadirigente,gerente,acionistaoudetentordemaisde5%(cincoporcento)docapitalcomdireitoavotoouco

ntrolador,responsável técnicoou subcontratado–art.9º, da Lei8.666/93; 
2.4.10. Servidoroudirigentedeórgãoouentidadecontratanteouresponsávelpelalicitação–art.9º,daLei8.666/93. 

 
 

3. DOCREDENCIAMENTO 

3.1. ORepresentantedaLicitanteinteressadadeveráprocederaocredenciamentono iníciodasessão. 

3.2. Paraocredenciamentodeverãoserapresentadososseguintesdocumentos: 
3.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o estatuto/contrato social no qual estejam expressos seus 

poderesparaexercerdireitoseassumirobrigaçõesemdecorrênciadetalinvestidura.QuandooRepresentanteLegal

,por força do instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-

áobrigatóriaaapresentaçãodeProcuraçãodeumsócio paraoutro,conformeo subitem “3.2.2” abaixo; 

3.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma 

reconhecida,conforme Anexo VII – Modelo de Procuração para Credenciamento, da qual constem 

poderes específicos 

paraformularlances,complementarproposta,negociarpreço,interporrecursosouressalvas,renunciaràinter

posição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações,assinar 

declarações,praticartodososdemaisatospertinentesaocertame.Acompanhadodocorrespondentedocumento,in

dicadono subitem “3.2.1”(estatuto/contratosocial),quecomproveospoderesdomandanteparaa outorga; 
3.2.3. Apresentar cópia do documento oficial de identificação que contenha foto, do representante legal 

ouprocurador. 

3.3. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fruição dos Benefícios da Lei 

Complementarn° 123/06, deverá ser apresentada, todos fora dos Envelopes nºs 1 e2,osseguintesdocumentos: 

3.3.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de 

PessoasJurídicas–CNPJ; 

3.3.2. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que quiserem usufruir dos direitos assegurados 
beneficiária da Lei 123/2006, deverá apresentar CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, 
conforme Instrução Normativa n. 103, de 30/04/2007 do Departamento Nacional do Registro do Comércio e 
anexo VIII do edital. 

 
Art. 8º: “A comprovação da condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade será 
efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial” 

 
3.3.3.      8.7- A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
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dezembro de 2006, sujeitará a licitante as penalidades legais. 
 

 

3.4. TodososdocumentosdeverãoserapresentadosemcópiasautenticadasporTabeliãodeNotasoucópiassimplesacompanha

dasdooriginal. 

3.5. Seráadmitidoapenas1(um)representanteparacadaLicitantecredenciada,sendoquecadaumdelespoderárepresentar 

apenasumcredenciado. 

3.6. Aausênciadocredenciadonasessãosomenteserápermitidaapósautorizaçãodacomissão. 

3.7. Empresas que não quiserem ou não puderem participar da sessão, credenciando representante, poderão 

encaminhardoisenvelopesfechadoseindevassáveis,porviapostalouporintermédiodoprotocolodaComissão,osquaisser

ãorecebidosparaparticipardoprocessolicitatório,atéo términodo expedientedodiaútilanteriorao certame. 

3.8. As cópias dos documentos exigidos, e que foram apresentados no ato de credenciamento, ficam 

dispensadasdaapresentaçãodentrodo envelope habilitação/propostas. 
 

4. DASDECLARAÇÕES,DAPROPOSTAEDAHABILITAÇÃO 

4.1. As declarações deverão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado, desde 

quehajapoderesoutorgadosnaProcuração(verANEXO VII– Modelodeprocuraçãoparacredenciamento). 

4.2. Os documentos de habilitação e a proposta comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em volumes 

compáginas preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas, rasuras ou 

sobrescritos,devendoserfinalizadasporumtermodeencerramentodovolume.Casohajaqualqueremenda,rasuraousobres

crito,este fato deve ser declarado e assinado pelo representante legal do licitante. O Órgão Licitante não será 

responsávelpelaintegridadedosdocumentosde habilitação edaproposta quedesatendam odisposto nestaCláusula. 

4.3. Os volumes de documentos e de propostas deverão ser colocados em envelopes separados e lacrados, 

identificadosdaseguinte forma: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

ARAGUAIA 

COMISSÃOPERMANENTE DELICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021 -SRP 

ENVELOPENº01–

HABILITAÇÃORAZÃOSOCIALDALICITA

NTEeCNPJ/MF 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

ARAGUAIA 

COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021 -SRP 

ENVELOPENº02– PROPOSTA FINANCEIRA  

RAZÃOSOCIALDALICITANTEeCNPJ/MF 

 

4.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

semrasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo Representante Legal ou pelo 

ProcuradorCredenciado. 
 

4.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada 

porTabelião deNotasou cópia comum acompanhada do originalparaautenticaçãopelaComissão. 

4.6.1 A autenticação das cópias por servidor da administração, membro da COMISSÃO, deverá ocorrer 

Preferencialmenteaté o primeiro dia útil imediatamente anterior à data da abertura da sessão 

pública, mediante aapresentação de cópias simples acompanhadas do respectivo documento original 

para conferência,nohoráriodas07h00minàs13h00min. 

4.6.2 Não serão aceitas, para autenticação junto a Comissão, cópia de outra cópia autenticada, somente 

dedocumentosoriginais 
 

5. DAHABILITAÇÃO 

5.1. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada em cartório ou ainda 

emcópiaautenticadapela Comissão. 
 

a) COMPROVAÇÃODAQUALIFICAÇÃOJURÍDICA: 

I) Cédula(s)deIdentidadedetodosossóciosdaempresaouadministrador; 

II) Registrocomercialseempresaindividual; 

III) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais, ou última 

alteraçãoconsolidadaregistradanaJuntaComercial,emsetratandodesociedadescomerciais,e,nocasodesociedadeporações,

acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, 

devidamenteregistrado; 

IV) Inscriçãodoatoconstitutivo,nocasodesociedadecivil,acompanhadadaprovadadiretoriaemexercício; 

V) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registroouautorizaçãoparafuncionamentoexpedidopeloórgãocompetente,seaatividadeoexigir; 
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VI) Certidão Especifica Digital, emitida pela Junta Comercial, atualizada, e com data de expedição não superior a 60 

(sessenta)diasdaaberturadopresentecertameaqualrelacionatodososprotocolosregistradosnaJuntaComercialpelaempresa; 

VI.a) Acertidãoespecificaconstitui-

sederelatosdoselementosconstantesdeatosarquivados.Nestacertidãoserãocertificadasasinformaçõesconstantes

dopedido,seguidasdasreferênciasdosrespectivosatos,númerosedatasdearquivamentonaJuntaComercial. 

VII) CertidãoSimplificadaemitidapelaJuntaComercial,atualizada,ecomadatadeexpediçãonãosuperiora60(Sessenta)diasd

aaberturadopresentecertame,comprovandoqueadocumentaçãoacimaestaremvigor. 

VII.a) Acertidãosimplificadaéumadascertidõesemitidaspelajuntacomercial,naqualsãorelatadasinformaçõesbásicas

sobreaempresa,taiscomonomeempresarial,CNPJ,datadeiníciodaatividade,atividadeeconômicasocial,sócioses

uasrespectivasparticipaçõesnocapitalsocialefiliaisnestaunidadedafederaçãoouforadela(quandoexpedido). 

 

b) COMPROVAÇÃODAREGULARIDADEFISCALETRABALHISTA: 

I) ComprovantedeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoasJurídicas–CNPJ; 

II) Fichadeinscriçãonocadastrodecontribuintesmunicipaleestadual,sehouver,relativoàsededolicitante,pertinenteaoseuramod

eatividade; 

III) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais,emitidapelaSecretariadaReceitaFederal–

SRFeCertidãoquantoàDívidaAtivadaUniãoemitidapelaProcuradoria-GeraldaFazendaNacional–

PGFNeabrangendoinclusiveascontribuiçõessociaisprevistasdaLei8.212/91); 

IV) ProvaderegularidadeparacomasFazendasEstadual(Tributáriaenãotributária,quandooestadosededolicitantetiverosdoistip

os)eMunicipal(detodosostributosmunicipais)dodomicíliodolicitante. 

IV.1)Casoaempresaatue,comprovadamente(cartãodoCNPJouFIC),apenasnoramodeprestaçãodeserviços,ficarádesob

rigadadeapresentarcertidãonegativadedébitoestadual; 

V) ProvaderegularidadeparacomoFundodeGarantiaporTempodeServiço(FGTS),demonstrandosituaçãoregularnocumprim

entodosencargossociaisinstituídosporlei. 

VI) ProvaderegularidadeeinexistênciadedébitosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho,medianteaapresentaçãodeCNDT-

CertidãoNegativadeDébitosTrabalhistas,(http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

c) COMPROVAÇÃODAQUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I) BALANÇO PATRIMONIAL (BP) e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já exigíveis 

eapresentados na forma da Lei,que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

porbalancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 

03(três)mesesda data da apresentaçãodaproposta,apresentadosda seguinte forma: 
 

I.1) ParaSOCIEDADEEMPRESÁRIA,Balançopatrimonialeasdemonstraçõescontábeisdoúltimoexercíciosocial

devemserapresentados: 

I.1.1) OBalançoPatrimonial(BP)eaDemonstraçãodoResultadodoExercício(DRE),extraídasdoLivroDiárioquedeve

rãoconterindicaçãodonúmerodaspáginas; 

I.1.2) Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, contendo no mínimo os dados 

daempresa,taiscomonúmerodoLivroDiárioedoNIRE,datasequantidadesdepáginas,acompanhadoda

provaderegistronaJuntaComercialouCartório(Carimbo,etiquetaouchanceladaJuntaComercial);Obs.

:RegistronocartórioserásomenteparaempresascujoanaturezajurídicaéSociedade Civil. 

I.1.3) Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no Termo de Abertura 

eEncerramento,BalançoPatrimonial e a DRE; 

I.1.4) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Contabilidade) expedida pelo 

ConselhoRegional de Contabilidade, com validade da data do registro do balanço e/ou outra com 

validadeatualizada.(AcolhendoaoAcordãoNº1447/2015–TCU–

Plenário,nãoserámotivodeinabilitação a falta destacertidão); 

I.2) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regidas pela Lei Nº 6.404/1976, ainda deverão as 

demonstraçõescontábeisseremapresentadas TAMBÉMcomasseguintesformalidades: 

I.2.1) Com prova de publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito 

Federal,conformeolugaremque esteja situada asede da companhia; ou 

I.2.2) Com prova de publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que 

estejasituadatambéma sede dacompanhia; 

I.3) Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de 

EscrituraçãoDigital-

SPED,deverãoapresentarosrelatóriosgeradospeloSPEDquecontémasinformaçõesdoBalançoPatrimonial 

(Ativo e Passivo), das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE), e deverãoapresentar o 

comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para aSecretaria da 

Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED).Também deve 

http://www.tst.jus.br/certidao)
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ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos resultados dos índicesde liquidez que 

deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma disposta na alínea a.4 deste inciso“c”. 

I.4) Parademonstraraboasituaçãofinanceira,aempresalicitantedeveráapresentarresultado 

demonstrativoderesultados igual ou maior do que 1(um), nos ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG, 

DE SOLVENTEGERAL - ISG e DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC), que serão calculados através das 

fórmulas abaixo, asquais deverão estar aplicadas em memorial de cálculos, assinado por Contador, 

devidamente habilitado eregistrado noConselhoRegionalde Contabilidadee juntadoaoBalanço; 

 

ILG=(AC+RL)/(PC+EL)ISG 

=AT/(PC+EL) 

ILC =AC/PC 

 

Onde: 

 

AT – Ativo Total; 

AC– AtivoCirculante; 

RL – Realizável a Longo 

Prazo;PC–Passivo Circulante; 

EL–ExigívelaLongoPrazo. 

 

Observações: 

1) Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o BALANÇO 

DEABERTURA devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, acompanhado do Termo de 

Aberturado LivroDiário. 
 

II) CertidãoNegativadeFALÊNCIAouCONCORDATA,expedidapelodistribuidordasededolicitante; 

 

III) ComprovaçãodepossuirCAPITALSOCIAL,nadatadaapresentaçãodaaberturadosenvelopes,denomínimo10%(dez por 

cento) do valor da planilha de Orçamento Básico, condição indispensável para habilitação da empresa. 

ConsultaraCertidãoSimplificadadaJuntaComercial. 

 

 

d). Apresentação de garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um 
por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 
 
e) A empresa vencedora do certame deverá apresentar garantia da proposta no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratado pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia– PA, nas mesmas modalidades previstas no caput e § 1° do Art. 56 da Lei 
das Licitações com comprovante de efetivação da garantia emitido pela “Secretaria de finanças” da PMSA na assinatura do contrato, 
observando-se as seguintes formas: 
 
I. Caução em dinheiro depositado através de depósito identificado em conta específica indicada pelaPMSA, cuja comprovação de 
RECIBO deverá ser efetuada após aferição do regular crédito nas contas públicas do montante depositado. 
 
II. - Caução em títulos da dívida pública, com liquidez no exercício em que forem apresentados em garantia, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, cuja comprovação será realizada 
através de DECLARAÇÃO DE CAUÇÃO emitida pela PMSA após a aferição da plena regularidade da garantia apresentada; 
 
III. - Seguro Garantia, emitido por empresa devidamente licenciada para funcionar em território nacional, com especificação do 
beneficiário como sendo a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia– PA, com validade mínima de 12 (Meses) a contar da data 
designada para abertura dos envelopes, devendo ser prorrogada caso seja necessária prorrogação da validade das propostas, cuja 
comprovação será realizada através de DECLARAÇÃO DE CAUÇÃO emitida pela PMSA após a aferição da plena regularidade da 
garantia apresentada; 
 
IV. - Fiança Bancária, emitido por instituição devidamente habilitada para funcionar em território nacional, com especificação do 
beneficiário como sendo a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia- PA, com validade mínima de 12 (Meses) a contar da data 
designada para abertura dos envelopes, devendo ser prorrogada caso seja necessária prorrogação da validade das propostas, cuja 
comprovação será realizada através de DECLARAÇÃO DE CAUÇÃO emitida pela PMSA após a aferição da plena regularidade da 
garantia apresentada; 
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V. A devolução da garantia da proposta ocorrerá, somente após o recebimento definitivo da obra, por parte da contratante. 
 
f). Da obrigatoriedade de SUBCONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – art. 48, II da Lei 
Complementar nº 123/2006 regulamentada através do Decreto Federal n. 8.538 de 06 de outubro de 2015: 
 

I- As licitantes deverão subcontratar no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo até 30% (trinta por cento) do valor 
licitado para a microempresas e/ou empresas de pequeno porte, devendo a(s) empresa(s) indicada(s) apresentar(em) 
declaração de concordância, sob pena de desclassificação; 

 
II- As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pelos 

licitantes com as descrições dos bens e/ou serviços a serem fornecidos JUNTAMENTE com os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 

 
III- No momento da habilitação, deverão ser apresentadas as documentações que evidenciem a Constituição da(s) 

Subcontratada(s), assim como o enquadramento destas na condição de ME ou EPP, através da Certidão Simplificada 
Consolidada emitida pela Junta Comercial, atualizada e em vigor. Na assinatura do contrato deverão ser apresentados, 
ainda, os documentos de Regularidade Fiscal da(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte a ser(em) 
subcontratada(s), devendo ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-
se o prazo para regularização previsto no Art. 7º, III do Decreto Federal n. 8.538 de 06 de outubro de 2015. 

 
g). A empresa contratada compromete-se alternativamente: 
 

I- a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o 
percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou a entidade contratante, sob pena 
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

 
II- a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 
 
É responsabilidade da contratada pela padronização, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratação. 
 

III- O disposto no presente item deverá ser comprovado no momento da análise da HABILITAÇÃO. 
 

IV- A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada; 

 
V- Não haverá exigência de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas sendo livre a 

indicação por parte da proponente. 
 

VI- Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e 
empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 
VII- O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP dar-se-á nas condições do Estatuto 

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06. 
 

VIII- O empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o 
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP. 

 

d) COMPROVAÇÃODAQUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 

 

I- Registro no CREA - Prova de inscrição ou registro da licitante e de sua equipe técnica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia, que comprove atividade relacionada com o objeto – Execução de Pavimentação e 

Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ).. 
 

II- Comprovação de Registro e de Quitação no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da licitante e de sua 
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equipe técnica; 
 

III- Comprovação de capacitação técnico-profissional, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de obras compatíveis 
com o objeto desta licitação, através de atestados de capacidade técnica em nome do responsável técnico indicado pela 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, por intermédio 
da apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico) em nome do responsável técnico integrante do quadro de 
funcionários da licitante, em conformidade as atribuições do Conselho Regional de engenharia e Agronomia e OU 
CONFEA. 

 
IV- Como requisitos mínimos de Capacitação Técnico-profissional serão exigidos ATESTADOS que contenham no mínimo o 

fornecimento dos seguintes serviços/itens nas especificações e quantidades proporcionais mínima de 40% (quarenta por 
cento) do previsto para obra: 

 
 

EXIGÊNCIA MÍNIMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

DESCRIÇÃO UNID. QUAN. 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (Bota Fora). m³ 449,40 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (Reaterro). m³ 449,40 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. (Jazida/Obra). 
txkm 23.009,28 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 2.619,36 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019  

m² 

 

2.619,36 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ACIMA DE 30 KM. AF_01/2018 (Jazida brita) 

 

m³xkm 

 

2.619,36 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. 

m³ 130,97 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Massa Asfaltica) m³ x km 2.619,36 

LIMPEZA DA SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 
M2 39.927,80 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 E 

AGUA M2 39.927,80 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ACIMA DE 30 KM m³ x km 223.956,40 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 

15 CM BASE X 30 CM ALTURA m 1.972,00 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 m 1.608,00 

 
 

V- Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO (CAT) emitida pelo CREA, não explicar com clareza as obras objeto do 
acervo técnico, esta deverá vir acompanhada com seu respectivo atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo 
CREA. 

 
VI- Na CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO deverão constar os seguintes dados: data de inicio e término da obra, local de 

execução, nome do contratante e da contratada, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de 
registros no CREA e as especificações técnicas da obra. 

 
VII- Não serão aceitas CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO referentes a projetos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, 

controle tecnológico, assessoria técnica de obra ou sem registro de ATESTADO. 
 

VIII- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil, sendo esta 
comprovação efetuada através de Certidão do CREA que vincule o profissional à Licitante, devidamente registrado no 
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CREA. 
 

IX- Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, dentre os quais os profissionais indicados pela 
PROPONENTE, para fins de comprovação de capacitação técnica declarem que participarão, permanentemente, a 
serviço da PROPONENTE, da execução das obras objeto desta licitação, devidamente reconhecida firma em cartório. 

 
X- Declaração de Visita ao local de execução das obras, assinada pelo responsável técnico da empresa e representante da 

PMSA, que acompanhou a visita técnica, conforme modeloAnexo V, comprovando que um representante da licitante 
visitou o local da obra e pôde obter o conhecimento necessário das condições técnicas e ambientais relacionadas com as 
obras. 

 
XI- Declaração de conhecimento dos projetos, assinada pela equipe técnica, devidamente reconhecida firma em cartório. 

 
XII- Declaração firmada pela equipe técnica de não possuir vínculo empregatício com o poder público do município de 

Santana do Araguaia– PA, devidamente reconhecida firma em cartório; e 
 

XIII- Declaração de Disponibilidade de Profissionais, assinada pelos representantes da empresa, devidamente reconhecida 
firma em cartório. 

 
XIV- Declaração formal, devidamente reconhecida firma, de que os equipamentos, veiculos, caminhões e maquinarios, 

necessários para execução das obras de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições 
de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela PMSA, por ocasião da 
contratação e sempre que necessário. 

 

XV- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
 

XVI- Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 
 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 

XVII- Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº 01, quando não tiver prazo estabelecido 
pelo órgão/empresa competente expedidor. 

 
a) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados 
de capacidade/responsabilidade técnica. 
 

XVIII- Os documentos que sejam próprios de TERCEIROS, como os Acervos de Capacidade Técnica dos profissionais 
indicados e os documentos próprios da(s) subcontratada(s) indicada(s) deverão, por óbvio, estar em nome destes. 

 
XIX- Declaração emitida pelo portal da transparência que não foram encontradas registro de ocorrência de inidoneidade e 

suspensão para licitar no site: 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc - (porta da transparência). 

 
XX- Declaração firmada pela empresa, devidamente reconhecida firma, através do seu representante que nenhum sócio, 

funcionário, técnico mantem vinculo empregatício com órgão públicos no Município de Santana do Araguaia– 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEPOTISMO(anexo XII); 

 
e) OUTRASCOMPROVAÇÕES 

I) DECLARAÇÃODEQUENÃOEMPREGAMENOR-Declaração,sobaspenasdaLei,queatesteocumprimentodo 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal (não emprega menor de dezoito anos em 

trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos, ressalvando na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos),conformemodeloconstante no(Anexo III); 

 

II) DECLARAÇÃODENÃOSUPERVENIÊNCIAdefatoimpeditivoàhabilitação,emconformidadecomoparágrafo2.º,do

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
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art.32,da Lei Nº 8.666/93e (Anexo IV) do edital. 

 

Observações: 

a) TodososdocumentosdeverãoserapresentadosemcópiasautenticadasemcartóriooucópiasautenticadaspelaComissãod

e Licitação. 

b) A autenticação das cópias por servidor da administração, membro da Comissão, deverá ocorrer até 

oprimeiro dia útil imediatamente anterior à data da abertura da sessão pública, mediante a apresentação 

decópias simples acompanhadas do respectivo documento original para conferência, no horário das 

07h00minàs13h00min. 

b.1) Nãoserãoaceitas,paraautenticaçãojuntoaComissão,cópiadeoutracópiaautenticada,somentededocumentosoriginai

s. 

c) A validade das certidões será atestada no próprio documento. Caso as mesmas não contenham expressamente 

prazode validade a COMISSÃO considerará como sendo 90 (noventa) dias da expedição ressalvada a hipótese dea 

licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma 

legalpertinente.ExcetoCNPJ,FIC,CertidãodaJunta, etc.,quenãopossuem validade definida. 

d) OsdocumentosobtidosviaInternet,poderãoser verificadasassuaslegitimidadesacargodaComissão. 

e) AComissão Permanente de Licitaçãoreserva-

seodireitodesolicitarooriginaldequalquerdocumentoapresentadoemfotocópia,sempre que 

houverdúvidaoujulgarnecessário. 

f) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante 

ecomnúmerodoCNPJ,ouseja,seolicitanteforamatriz,todososdocumentosdeverãoestaremnomedamatriz,ouseolicitante 

fora filial, todososdocumentosdeverãoestar em nomeda filial, salvo: 

e.1) Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidossomenteemnome da matriz. 

g) Ascópiasdosdocumentosqueforam apresentadosno atodecredenciamentoficamdispensadosparahabilitação. 

h) Quandosetratardemicroempresaseempresasdepequenoporte,noqueserefereàregularidadefiscaletrabalhista,seráadotadooe

stabelecidonosartigos42e 43daLCNº123/2006. 

i.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 

até5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 5 (cinco), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

aLicitantefordeclaradavencedoradocertame,paraaregularizaçãodadocumentação,pagamentoouparcelamentodod

ébito,eemissãodeeventuaiscertidõesnegativasoupositivascomefeitodecertidãonegativa; 

i.2) Para fazer uso dos benefícios da LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014, as microempresas (ME´s) 

eempresas de pequeno porte (EPP´s), deverão apresentar toda a documentação listada na parte deste 

editalidentificada comoDAHABILITAÇÃO, mesmoqueapresentemalguma restrição. 
 

5 DAPROPOSTACOMERCIAL 

 

 

13.1. A proposta de Preços, ENVELOPE Nº 02, deverá ser elaborada de acordo com a legislação em vigor, pertinente ao objeto da 
presente licitação e de preferência apresentar os seguintes requisitos: 
 
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada, escrita em língua portuguesa, sem emendas, rasuras e/ou repetições. 
Todas as folhas e seus anexos deverão ser numerados em seu canto direito superior. 
 
13.2. Dentro de um único “envelope nº 02 – Proposta de Preços Global” a concorrente colocará os seguintes documentos: 
 
a) Carta proposta comercial, assinada pelo licitante, contendo a razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, 
discriminando o prazo de execução da obra, o preço total da proposta para a realização completa da mesma, cotado em moeda 
nacional, em algarismos e também por extenso e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. A 
carta deverá referendar que o valor da proposta foi calculado a partir da Planilha de Quantidades fornecida pela Prefeitura Municipal de 
Santana do Araguaia, conforme modelo do (Anexo VI) deste Edital; 
 
b) Declaração assinada pela licitante, contendo a indicação do nome do responsável que firmará o Contrato com os respectivos dados 
pessoais, tais como: endereço, estado civil, N.º do CPF, N.º da carteira de identidade, cargo ou função; 
 
c) Declaração formal de que no preço global apresentado encontram-se computadas todas as despesas necessárias ao completo 
cumprimento do objeto, incluídos os materiais, mão-de-obra, encargos sociais, impostos, taxas e emolumentos, aos quais a licitante, 
vindo a ser contratada, se compromete pela integral liquidação, isentando completamente a Prefeitura Municipal de Santana do 
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Araguaia- PA desta responsabilidade; 
 
d) Declaração expressa da proponente que conhece o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assume total e 
absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão de obra local bem como, que conhece os 
aspectos e regimes físicos e climáticos onde será executada a obra; 
 
e) Planilha de Quantidades e de Custos elaborada com os quantitativos estimativos fornecidos na planilha de quantidades fornecida 
pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia- PA; 
 
f) Composição do BDI e Tributos, Composição de Encargos Sociais e Obrigações Trabalhistas, Planilha de Composição do Custo de 
Mão de Obra e Planilha de Composição Unitária de Preços, e; 
 
g) Planilha com as descrição(ões) do(s) bem(ns), serviço(s), respectivos valores e nome(s) da(s) empresa(s) a serem 
SUBCONTRATADAS para aferição do PERCENTUAL DE SUBCONTRATAÇÃO, sendo este item de DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
h) As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na 
composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 
Complementar 123/2006. 
 
I) A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às 
contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 
 
J) A empresa deverá elaborar a composição unitária de todos os itens da planilha, e apresentar juntamente com o CD gravado com a 
planilha sintética e cronograma físico-financeiro da obra em arquivo .xls (excel). 
 
l) A proposta deverá, necessariamente, ser apresentada na forma impressa e em mídia digital (arquivo .xls). 
 

13.2.1. Os documentos referidos no item 13.2 - alíneas e, f, l deverão ser assinados pelo responsável técnico e representante legal da 
empresa. 

 

6 DOSPROCEDIMENTOSNASESSÃOEDOJULGAMENTO 

6.1 DOCREDENCIAMENTO 

6.1.1 No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da licitação, iniciando-se com 

ocredenciamentodosinteressadosemparticiparda licitação. 

6.1.2 Após os respectivos credenciamentos, as Licitantes interessadas no objeto entregarão a Comissão a 

documentaçãonecessária,e em envelopesseparados, osDocumentosdeHabilitaçãoede PropostaComercial. 

6.2.3No ato do credenciamento serão identificadas as licitantes que participam na condição de ME/EPP, 

medianteapresentação do exigido no Item 3.3, subitens 3.3.1, 3.3.2 do Edital, para usufruir dos benefícios 

concedidospelaLei Complementarnº 123/2006. 

6.2 ANÁLISEDADOCUMENTAÇÃO 
6.2.1 Encerradoocredenciamento,seráabertooenvelopecontendoosdocumentosdehabilitaçãodaslicitantesparticipantes; 

6.2.2 Abertos os envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO, proceder-se-á ao exame dos documentos, ocasião em que todos 

osprocuradores presentes, juntamente com os membros da Comissão de Licitação, rubricarão todos os 

documentos,inclusive os envelopes da proposta comercial das licitantes participantes, que ficarão em envelope 

lacrado sob aguardadacomissão. ÁComissão, aseucritério,designará diaehoraparaoresultadodestaprimeirafase. 

6.2.3 Durante o ato público, poderão ser apresentadas pelos procuradores das licitantes, questionamentos 

fundamentais,as quais serão inseridas em atas circunstanciadas e integrarão os autos do processo, como também as 

respectivasdefesas. 

6.2.4 Se os documentos de habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo 

desteEditale seusAnexos, acomissãoconsiderará a licitante inabilitada. 

6.2.5 Serãodesclassificadasaslicitantesque,eventualmente,fizerem quaisquerreferênciasapreçosnesteenvelope. 

6.2.6 AapresentaçãoporpartedalicitantedequalquerdocumentodehabilitaçãofalsoouinválidoensejarásuainabilitaçãodestaCo

ncorrência,semprejuízoda aplicaçãodassançõesadministrativase penaiscabíveis. 

6.2.7 A licitante se obriga a comunicar à Comissão, imediatamente após sua ocorrência, qualquer fato ou 

circunstânciasupervenientequealteresuascondiçõesdehabilitação,aoquesesujeita,seomissanessedever,alémdainabilit

açãodestaConcorrência e àaplicaçãodassançõescabíveis. 

6.2.8 A verificação dos documentos emitidos via internet e apresentados pela(s) empresa(s) licitante(s), será 
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certificadapela Comissão 

edeverãoseranexadosaosautososdocumentospassíveisdeobtençãopormeioeletrônico,salvoimpossibilidade 

devidamente comprovada; 

6.2.9 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento 

daverificação.Emcasodeindisponibilidadedeverificaçãodosdocumentosapresentados,serárealizadanovaconsultaantes

da contratação,assegurada vistaaosautosapósa verificação,a todososinteressados; 

6.2.10 Após o exame dos documentos de habilitação, proferida a decisão a respeito, e havendo desistência expressa 

derecursoportodososlicitantes,inclusiveatravésdeseusrespectivosrepresentanteslegais,poderáacomissãopassar,seassi

mforconvenienteeaseucritério,nomesmodiaouquesefizernecessárionooutrodia,localehora,aaberturado envelope2-

PROPOSTACOMERCIAL. 

6.2.11 Nãohavendoestadesistênciaexpressaehavendomanifestaçãodoslicitantesnosentidodainterposiçãoderecursos,a sessão 

será suspensa, com abertura do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, permanecendo as propostas contidosno 

envelope “02” - PROPOSTA COMERCIAL sob custódia da Comissão, lacradas e invioladas. Transcorrido 

oprazoderecurso,oudecididososrecursoseventualmenteinterpostos,serãoretomadosostrabalhosdalicitação,comabertur

a do envelope “02” - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, comunicando-se aos 

participantes,atravésdecorrespondênciaprotocolada,telegrama, telexoufax,do dia,horaelocalparaefetivaçãodemedida. 

6.2.12 AComissão julgaráoslicitantes,habilitando-osou não. 
 

6.2.13 Osenvelopes“B”- PROPOSTA COMERCIALdoslicitantesnão habilitadosserãodevolvidosintactos. 

6.3 ANÁLISEDAPROPOSTA 

6.3.1 Terminando a Habilitação, serão abertos os envelopes 02 - PROPOSTA COMERCIAL, quando a comissão informará 

ospreçosofertadospeloslicitanteshabilitadosepassaráparaosmesmosparaquesejamverificadoserubricados 

6.3.2 AanálisedaspropostaspelaComissãovisaráaoatendimentodascondiçõesestabelecidasnesteEditaleseusanexos,sendo 

desclassificadasaspropostas: 

a) Que contiverem valores condicionado a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não 

previstosnestaConcorrência,inclusivefinanciamentossubsidiadosoua fundo perdido; 

b) Contiveremquaisquervínculoscomaspropostasdasdemaisproponentes; 

c) Que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

bemcomo asqueapresentarempreçosouvantagensbaseadosnasofertasde outraslicitantes. 

d) Tenham prazodevalidadeinferiora60(sessenta) diascontadosa partirdadata deaberturadaspropostas; 

e) Que apresentem valores superiores aos estimados pelo Órgão Demandante ou manifestamente 

inexequíveis,assim considerados aqueles irrisórios ou de valor zero ou que não venham a ter sua viabilidade 

demonstradaatravésde documentaçãoquecomproveque o custodosinsumosécoerente comosdemercado. 

f) Em cumprimento ao determinado pela Súmula 259 do Tribunal de Contas da União, as empresas deverão 
apresentar em sua planilha de preços, preços unitários com valor igual ou inferior aos itens 
correspondentes na planilha fornecida pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia– PA, sob pena de 
desclassificação. 

g) Cujoobjetonãoatendaasespecificaçõestécnicasmínimasedemaiscaracterísticas; 
h) Que não atendam às exigências do ato convocatório constante no Item 5, ou que apresentem 

dispositivoscontráriosà lei e àregulamentaçãovigente; 

6.3.3 Não haverá desclassificação por erros formais (sanáveis), que não impliquem na mudança do que se 

pretendecontratar nemnovalorofertado. 

 

6.4 PARTICIPAÇÃODEMICROEMPRESASOUEMPRESADEPEQUENOPORTE(EPP) 

6.4.1 O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de 

pequenoporte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) 

da LeiComplementarNº123/2006ealterações. 

6.4.1.1 Parausufruirdestetratamento,deveráapresentar asdeclaraçõesedocumento exigidosno item3.3.1,3.3.2 
6.4.2. Seráassegurada,comocritériodedesempate,preferênciadecontrataçãoparaasmicroempresaseempresasdepequeno 

porte. 

6.4.2.1 Entende-seporempateaquelassituaçõesemqueaspropostasapresentadaspelasmicroempresaseempresasdepequeno 

porte sejam iguaisouaté10%(dezpor cento) superioresà proposta melhorclassificada. 

6.4.2.2 Paraefeitododispostonosubitem6.4.2,ocorrendooempate,proceder-se-ádaseguinteforma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta, com 

preçoinferior àquelaconsideradavencedorado certame, situaçãoem queserádeclaradavencedoradoobjeto licitado; 

II –nãoocorrendoacontrataçãodamicroempresaouempresadepequenoporte,naformadoincisoIdestesubitem,serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do sub item 6.4.2.1, na 

ordemclassificatória,para oexercíciodomesmodireito; 

6.4.2.3 Nahipótesedanão-contrataçãonostermosprevistosnosubitem6.4.2.2desteedital,oobjetolicitadoseráadjudicadoem 

favor daproposta originalmente vencedorado certame. 
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6.4.2.4 Odispostonosubitem6.4.2.2seaplicaráquandoamelhorofertainicialnãotiversidoapresentadapormicroempresaou 

empresa de pequenoporte. 

6.4.2.5 Amicroempresaouempresadepequenoporte,nocasodoempateprevistonoitem6.4.2maisbemclassificadaseráconvocada

paraapresentarnova proposta. 

 

CLÁUSULA7-CRITÉRIOSDEJULGAMENTOS. 

7.1 Estalicitaçãoédotipo“MENORPREÇOGLOBAL”devendo aanáliseejulgamentodaspropostasficaremsob 

aresponsabilidadedaCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

7.2 JULGAMENTOFINAL-Aproponentevencedoraseráaquelaqueoferecero“MENORPREÇOGLOBAL”,observando-

seodispostoa seguir: 

 

7.2.1 ACOMISSÃO PODERÁREJEITARASPROPOSTAS QUE: 

a) Contiveremquaisquervínculoscomaspropostasdasdemaisproponentes; 

b) Estejamcomomissões,adições,alterações,ilegalidadesouilegíveis; 

c) Estejamcomvalorglobalsuperioraolimiteestabelecido,ourevelarempreçosmanifestamenteinexequíveis; 
d) Apresentarpreços,valores,taxas,eíndicesexcessivos,simbólicos,irrisóriosounulos; 

e) Apresentaremcotaçãoparaserviçosnãoprevistosouforadasespecificaçõesdo Editaleseusanexos; 

f) Tenhamprazodevalidadeinferiora60(sessenta)diascontadosapartirdadatadeaberturadaspropostas; 
 

g) Nãoapresentaremnasplanilhasdequantitativosepreçosassinaturadoproprietáriodafirmaedoengenheiroresponsá

vel; 

h) No caso de empatesedefiniráo vencedor atravésdesorteioentreoslicitantes; 

i) Apresentemnacomposiçãodepreçosunitáriosvaloresparamão-de-obraabaixodaatualtabelaestipuladapelo 

sindicatoda categoria. 

 

7.3 Consideram-seMANIFESTAMENTEINEXEQÜÍVEISas propostascujos 

valoressejaminferioresa70%(setentaporcento) domenor dosseguintesvalores: 

a) ValororçadopelaAdministração; 

b) Médiaaritméticadosvaloresdaspropostassuperioresa50%(cinquentaporcento)dovalororçadopelaAdministraçã

o. 

 

7.4 Havendodiscordânciaentreospreçosunitáriosetotais,prevalecerão ospreçosunitários. 

7.5 A COMISSÃOpoderá, durante a análise e julgamento das propostas, exigir, de quaisquer 

proponentes,esclarecimentosadicionaissobre a sua propostae seusanexos. 

7.6 A proposta comercial será analisada dentro de uma faixa de admissibilidade de erro de cálculo, na qual não 

sedesclassificaráamesmaretificando-seapenas,aseventuaisincorreçõesdeoperaçõesaritméticas,paraojulgamentopelo 

valorexatocorrigido. 

7.7 Até a assinatura do contrato a COMISSÃO poderá desclassificar qualquer das proponentes, sem direito 

aindenizaçãoouressarcimentodequalquernaturezasemprejuízodeoutrassançõescabíveis,setivernotíciasdefatoou 

circunstâncias, anterior ou posterior ao julgamento desta Licitação, que desabone a idoneidade ou a 

capacidadefinanceira, técnicaouadministrativa dasmesmas. 

7.8 Em caso de prorrogação do prazo, devidamente justificada e autorizada, que resulte o contrato em período 

superiora 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajustamento de preços, com base na variação efetiva, do 

período,aplicando seoíndicedeIGP-INCC,comdata-basereferenteàdaapresentaçãodaproposta depreços. 
 

8 DOSRECURSOSADMINISTRATIVOS EDAADJUDICAÇÃO 

8.1 Em caso de RECURSOS o mesmo deverá ser dirigido a Comissão Permanente de Licitação, na pessoa do seu 

presidente, noprazo estabelecidoemlei, emviasoriginais. 

8.2 OsRECURSOSserão admitidosdentrodo queseestabeleceo Artigo109daLeiNº8.666/93. 

8.3 Para que sejam conhecidos os RECURSOS, o licitante interessado deverá quando proferido o julgamento 

dahabilitação, manifestar desde logo, preliminar do seu recurso ou impugnação, o qual constará obrigatoriamente 

daata dostrabalhos. 

8.4 Uma vez aberta as propostas após o decorrer dos prazos recursais ou desistência do direito a recurso por parte 

doslicitantes,nãocaberáqualquerrecursoou impugnaçãodafase de habilitaçãopreliminar. 

8.5 A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão da Comissão, quer através derecurso 

administrativo, quer por ação judicial fica ciente que tendo seu pleito denegado poderá ser 

acionadajudicialmentepararepararadilação eosdanoscausadosàAdministração Públicapelaação procrastinatória. 

8.6 AADJUDICAÇÃOseráfeitaàPROPONENTEqualificadacujapropostaoferecero menorpreçoglobal. 

8.7 Formalmente convocada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, com vistas à 
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celebração docontrato, é dado a adjudicada o prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data, inclusive, da 

ciência dochamamento, para comparecer ao local indicado pelo órgão licitador e consequentemente firmar o 

instrumento decontrato. 

8.8 Ocontratadoficaobrigadoaaceitar,nasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimosousupressõesdovalorinicialdo 

contratoque asfizeremnosserviçosde até25%(vinte e cinco por cento). 

8.9 As Licitantes deverão acompanhar em consulta pelo portal da transparência deste municipio: 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/, os resultados docertame. 
 

9 DOSISTEMAREGISTRO DEPREÇOS 

9.1 A presente licitação visa o registro de preços para contratações parceladas, nos termos do Decreto Municipal Nº 

1009/2017. 

9.2 A Secretaria demandante será o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços requerida, não havendo 

nenhumoutroparticipante; 

9.3 Os quantitativos da proposta de preço deverão atender ao menos à previsão de consumo do Termo de Referência –

Anexo I edoObjeto–AnexoII, nãosendoadmitida cotaçãoinferior. 

9.4 Apesar das quantidades estimadas no Termo de Referência – Anexo I, e definidas no Objeto – Anexo II, os 

pedidosserão feitos ao longo da vigência da Ata de Registro de Preço, de acordo com o interesse da administração 

pública,não havendoquantidade mínimanemobrigatoriedadedecombinaçãode itens. 

9.5 Findooprocessolicitatório,aAdministraçãonãoteráobrigatoriedadeemcontratar. 

9.6 Osvaloresofertadosnaspropostasofertadaspermanecerãoregistradospeloprazode12(doze)meses. 

9.7 AAtadeRegistrodePreços,durantesuavigência,somentepoderáser utilizadaporórgão ouentidadedaAdministração que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização 

doÓRGÃODEMANDANTE, nostermosdoDecreto Municipal Nº 1009/2017. 

9.8 Salvo nova designação da Secretaria demandante, o servidor responsável pela gerencia da ata de preços, 

serádesignado especificamente para funçãoapósarealizaçãodocertame; 

9.9 Os contratos gerando em função da Ata de Registro de Preços poderão ser aditados ou suprimidos em até 25%, 

deacordo coma conveniência daadministração pública municipal. 

9.10 Oórgãogerenciadorpoderáadmitir,adesõesdeatéduasvezesaquantidadedeitensregistradosindependentementedonúmerode

órgãosnãoparticipantesqueaderirem;sendoquecadaórgãonãoparticipanteou"carona"nãopoderáexcedercinquentapor 

centodosquantitativosdositens. 
 

10 ATADEREGISTRO DEPREÇOS 

10.1. Apósaadjudicaçãoeahomologação,ospreçosserãoregistradosnaAtadeRegistrodePreços,cujaminutaconstituioAnexod

esteEdital. 

10.2. Convocada,teráaadjudicatáriaoprazode05(cinco)diasúteis,acontardadatadorecebimentodacomunicaçãodoÓRGÃOD

EMANDANTE,paraassinaraAtadeRegistrodePreços,sobpenadesujeitar-seàspenalidadesprevistasnesteEdital. 

10.2.1 Em atendimento a Resolução Nº 11.535/2014/TCM, de 1 de julho de 2014, o Ata de Registro de 

PreçosdeveráserassinadopelaspartescomCertificação Digital. 

10.3. AvigênciadaAtadeRegistrodePreçosseráde12(doze)meses,contadosapartirdaprimeirapublicaçãodasAtasdeRegistrod

e Preçosdesteprocessolicitatório. 

10.4. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação da prática 

dospreços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro documento comprobatório 

dospreçosde mercado. 

10.5. Nos termos do §2° do Artigo 15 da Lei Nº 8.666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Ata de Registro 

dePreços, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, a Ata de Registro de Preços atualizada contendo todos 

osvaloresunitáriosreferentesa estaConcorrência. 

10.6. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com a execução do objeto 

(devidamentejustificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas para 

prestar a execução,desdequeopreçoregistradose encontredentrodospraticadosnomercado. 

10.7. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos poderão 

sernegociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em 

Ataepublicadosconforme item10.5deste Edital. 

10.8 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenhaparticipado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 

avantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 1009, 

de2017,e na Lei nº8.666,de 1993. 

10.9 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optarpela aceitação ou não da execução ou prestação da execução, independentemente dos quantitativos registrados 

emAta, desde queestefornecimentonãoprejudique asobrigaçõesanteriormente assumidas. 

http://www.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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10.10 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, 

a50%(cinquentaporcento) dosquantitativosregistradosna Atade RegistrodePreços. 

10.11 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 

registradona ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,independentemente do número de 

órgãosnão participantesque eventualmente aderirem. 
 

11 DAEXECUÇÃODOCONTRATO 

11.1 Acontrataçãodecorrentedestalicitaçãoseráformalizadamediantetermoespecífico. 

11.2 Em atendimento a Resolução Nº 11.535/2014/TCM, de 1 de julho de 2014, o Contrato Administrativo 

deveráserassinado pelaspartescomCertificação Digital. 

11.3 Se,porocasiãodaformalizaçãodocontrato,ascertidõesderegularidadefiscalestiveremcomosprazosdevalidadevencidos, 

o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos doprocesso a 

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidadedevidamentejustificada. 

11.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Adjudicatário será notificado para, 

noprazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das 

certidõesrespectivas,comprazosde validadeemvigência,sobpenadea contrataçãonãose realizar. 

11.5 Quando o Adjudicatário, convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 

regularou se recusar a assinar o contrato, será convocado outro licitante, na ordem de classificação das ofertas e, 

assim,sucessivamente,comvistasà celebraçãoda contratação. 

11.6 Noatodacontratação,oproponentevencedordeveráapresentarprocuraçãoespecíficadevidamentereconhecidaemcartóri

o,que habilite o seurepresentante aassinaro contratoemnomeda empresa. 

11.7 AfiscalizaçãoseráexercidanointeressedaPrefeituraMunicipaldeSantana do 

AraguaiaenãoexcluinemreduzaresponsabilidadedoCONTRATADO,inclusiveperanteterceiros,porquaisquerirregulari

dades,e,nasuaocorrência,não implicacorresponsabilidadedo PoderPúblicooudeseusagenteseprepostos. 

11.8 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas 

peloCONTRATADO. 

11.9 O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir a terceiros o objeto do Contrato, no todo ou 

emparte,sobpena derescisão,salvoautorizaçãoda AutoridadeCompetente, e nos casos previstos neste edital; 
 

12 DOACOMPANHAMENTOEDAFISCALIZAÇÃO 

12.1 O desenvolvimento e a execução do Contrato Administrativo e o cumprimento relativo a execução do objeto, 

seráacompanhadaefiscalizadapeloservidorindicadonotermodereferência,ouporoutro 

servidordesignadoparaessefim,nostermosdoArt. Nº67da Lei Nº 8.666/98. 

12.2 O(s) representante(s) anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, 

determinandoo quefornecessárioà regularizaçãodasfaltasoudefeitosobservados. 

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos 

seussuperiores,emtempohábilpara aadoçãodasmedidasconvenientes. 
 

12.4 OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE 

12.4.1 Fornecertodasasinformaçõessolicitadaspelo CONTRATADO,visando obomdesenvolvimentodosserviços; 

12.4.2 Supervisionaratravésdevisitasperiódicasaolocaldaobraosserviçosrealizados,lançandoemboletinsaseventuaiscorreçõe

soualteraçõesa seremfeitaspela empresa contratada; 

12.4.3 RemuneraroCONTRATADOdeacordocomoqueestabeleceoeditaldeLicitação; 

12.4.4 Comunicar,porescritoeemtempohábil, 

àCONTRATADA,quaisquerinstruçõesouprocedimentosaadotarsobreosassuntosrelacionadoscomesteCONTRATO; 

22.4.5 Fornecer,quandooutroselementosquesefizeremnecessáriosàcompreensãodoProjetodeEngenharia,ecolaborarcom a 

CONTRATADA,quando solicitado, noestudoe interpretaçãodosmesmos. 

 

12.5 OBRIGAÇÕESDOCONTRATADO 

12.5.1 ÉobrigaçãodaCONTRATADA,executarosfornecimentosetrabalhosrelativosàobradeacordocomaCONCORRÊNCIA

(SRP)Nº001/2021doPROCESSONº067/2021,comintegralobservânciadasdisposiçõescontratuais,obedecendorigoros

amenteaosprojetos,especificaçõestécnicas,bemcomoasdemaisinstruçõesfornecidaspelaFISCALIZAÇÃO,eaindaàspr

escriçõesestabelecidaspelaABNT-AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediência às leis e 

exigências das autoridades federais, estaduais emunicipais,isentando aPMSA dequalquer responsabilidadepelo 

nãocumprimentodessasleiseexigências. 

12.5.2 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes 

desteContrato,e semalteraçãodospreçosestipulados, obriga-se,ainda, a CONTRATADA a: 

12.5.3 ExecutarosserviçosobjetodesteContrato,emconformidadecomorespectivoplanejamento,normaseespecificaçõestécnic
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ase,ainda comasinstruçõesemitidaspelaCONTRATANTE; 

12.5.4 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos 

osníveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e 

obrigaçõesde ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à CONTRATANTE, quando solicitado, 

a relaçãoatualizadadesse pessoal; 

12.5.5 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO,emanadasdalegislaçãopertinente,fornecendoaosempregadoscontratadososEQUIPAMENTOSDEPRO

TEÇÃOINDIVIDUAL (EPI), observando, no que couber, o MANUAL da CONTRATANTE de 

PROCEDIMENTOS DESEGURANÇAE MEDICINADO TRABALHO; 

12.5.6 Executar,àssuascustas,osrefazimentosdosserviçosexecutadosemdesacordo comesteContrato eseusanexos; 

12.5.7 Fornecer,aqualquermomento,todasasinformaçõesdeinteresseparaaexecuçãodosserviços,queaCONTRATANTEjulga

rnecessáriasconhecerouanalisar; 

12.5.8 Pagarostributos,taxaseencargosdequalquernatureza, emdecorrênciadesteContrato; 

12.5.9 Facilitar oplenoexercício das funções da FISCALIZAÇÃO.O nãoatendimento das solicitações feitas 

pelaFISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções 

daFISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada 

execuçãodosserviçoscontratados; 

12.5.10 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos 

atrasosacarretados, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com 

asdisposiçõesdesteContrato; 

12.5.11 Responsabilizar-

seduranteaexecuçãodosserviçosporqualquerdanoque,diretaouindiretamente,ocasionarabensdaCONTRATANTE 

ousobsua responsabilidade; 

12.5.12 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará 

ou,seassimnãoproceder,aCONTRATANTElançarámãodoscréditosdaquelapararessarcirosprejuízosdequemdedireito. 

12.5.13 Substituir,quandorejeitados,osequipamentos,componenteseserviços,dentrodoprazoestabelecidoFISCALIZAÇÃO; 

12.5.14 Manter contatos com a Administração através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos, para que os 

serviços sejamconduzidoscomo totalconhecimentodosproblemasinerentesà infraestruturaexistenteno localdaobra; 

12.5.15 Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os 

registrosespecíficos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em 

particular aARTjuntoaoCREA competente; 

12.5.16 Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso 

depagamentodoseupessoal oucontratados; 

12.5.17 Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação 

eclassificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-

profissional,admitindo-

se,excepcionalmente,asubstituiçãoporprofissionaisdeexperiênciaequivalenteousuperior,desde que 

aprovadapelogestordocontrato eratificada peloseu superior; 

12.5.18 SefornecessáriaaprorrogaçãodoContrato,aCONTRATADAficaráobrigadaaprovidenciararenovaçãodoprazode 

validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados 

pelaCONTRATANTE; 

12.5.19 Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a fatura comercial, em conformidade com 

apropostaaprovada e qualqueroutraevidência queseja exigidanoContrato; 

12.5.20 Submeter,emtempohábil,emcasodejustificadanecessidadedesubstituiçãooProfissionalindicadoparaexecuçãodosservi

ços,onomeeosdocumentosdemonstrativosdarespectivacapacitaçãotécnicadeseusubstitutoàaprovaçãodo gestor do 

contrato e ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo comos critérios 

definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificaçãotécnica, 

nomínimo, igual a dosubstituído; 

12.5.21 Concederlivreacessoaosseusdocumentoseregistroscontábeis,referentesaoobjetodalicitação,paraaFISCALIZAÇÃOd

a CONTRATANTE e, dosórgãosde controleinternoe externo; 

12.5.22 ManteratualizadasuasituaçãodeRegularidadeFiscal. 

12.5.23 ApósorecebimentodeOrdemdeServiço,autorizandoamobilizaçãodeprofissionais,noprazomáximode10(dez)diasúteis,

providenciar a Anotação deResponsabilidadeTécnica- ARTdosmesmosno CREA. 

12.5.24 Aempresadeverámanternaobraumquitedeprimeirossocorros,paraatendimentodeemergênciadosseusoperáriosquevenh

ama sofreracidentenocanteirode obras. 
 

13 DAFORMADEPAGAMENTO 

13.1 O pagamento ao licitante vencedor, será efetuadoconforme entrega baseada nas planilhas de quantitativos e 

preços,descrito no anexo II, deste edital, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, contendo a 
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descrição doobjeto licitado, efetivamente entregue, preços unitários e total, bem como o comprovante de 

recolhimento 

dosencargossociaisedemultasaplicadas,sehouver,comoformalaceitepeloservidordesignadopeloproponente 

doedital.Opagamentoseráproporcionalàsquantidadesdeitens/serviçosentreguesnoperíodo,consoanteoestab

elecido noItem13.1.2. 
13.1.1 Nocasodeincorreçãonosdocumentosapresentados,inclusivenaNotaFiscal,serãoosmesmosrestituídosao 

adjudicatário para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento,não 

respondendo o proponente do edital, neste caso, por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

naliquidação dospagamentoscorrespondentes. 

13.1.2 Os objetos serão pagos em conformidade com a quantidade solicitada, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

acontar da data de emissão da nota fiscal correspondente, de acordo com previsto na alínea “a”, inciso 

XIV,do artigo40,da Leinº 8.666/93. 

 

13.2 Nenhum pagamento será efetuadoà licitante vencedora enquantopendente de liquidaçãoqualquer 

obrigaçãofinanceira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira 

por atrasode pagamento. 

13.3 SemqualquerônusparaaContratante,ouincidênciaemmora, 

nãoseráefetuadoqualquerpagamentoàContratada,decorrentesdocontrato: 

 

I ANTES: 

a) daapresentação edaaceitaçãodo documento decobrança; 

b) deatestadapelo órgãorequisitanteaconformidadeoserviçoprestado; 

c) daliquidaçãoprevistanaLei4.320/64,conformedispostonoartigo40,XIV,”a”,daLei8.666/93.II 

 ENQUANTOHOUVERPENDÊNCIA RELATIVA: 

a) àliquidaçãodeobrigaçãofinanceiraemvirtudedepenalidadeouinadimplênciacontratual; 

b) àapresentaçãodedocumentaçãoexigidaemdisposiçãodoatoconvocatório,legalouregulamentar; 

c) àregularidadefiscal. 

 

13.4 Noscasosdeeventuaisatrasosdepagamento,porculpadaContratante,ovalordevidoseráatualizadofinanceiramente desde 

a data de pagamento definida no item 13.1 até a data do efetivo pagamento e será de 6% a(seispor cento aoano), 

pro rata tempore,mediantea aplicaçãodaseguintefórmula: 

 
 

Onde: 

EM=Encargosmoratórios; 
0,005=correspondearelaçãoentreataxadejurosmoratóriosde0,5%mensaleoNº100(0,5/100);30 = 

númerode diasdomêscivil 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

eVP= Valor da parcelaematraso. 

 

13.5 À Contratadacaberásanarasfalhasapontadas, submetendo anovaverificação,apósoqueafiscalizaçãoprocederánaforma 

estabelecida nesteitem. 
 

14 DOSPRAZOS,DASCONDIÇÕES EDO LOCALDE ENTREGAEORIGEMDORECURSO 

14.1 AexecuçãodoobjetodestecertameserádeacordocomasexigênciasprevistasnoanexoIeII,desteedital,ouemlocala 

serdeterminadopelaPMSA. 

14.2 AverbadestinadaaopagamentodoobjetolicitadoéprovenientedeRECURSOSDOERÁRIOMUNICIPAL,alocadossob

a seguinte rubrica: 

 

Classificação Institucional: Dotações Orçamentárias: 16 – Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos; 15.451.0502.1-014 
– Recuperação de Vias; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – conforme Lei do Orçamento do exercício financeiro de 2021.  
 

 

15 DAREVISÃO 

15.1 OspreçosconstantesdaAtadeRegistrodePreçospoderãoser revistosnahipóteseprevistanoDecreto Municipal Nº 

1009/2017. 
 

16 DAVIGÊNCIAERESCISÃO 
 

EM=[(0,005/30) x N] x VP 
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16.1 AAtadeRegistrodePreçosterávigênciade12(doze)meses; 

16.2 Ocontratoterásuaduraçãodiretamentevinculadaàvigênciadosrespectivoscréditosorçamentários,conformedisposto 

nocaputdoartigo57, da Lei Nº8.666/93; 

16.3 ArescisãodasobrigaçõesdecorrentesdapresentelicitaçãoseprocessarádeacordocomoqueestabelecemosartigosNº77a 

80, daLei Nº 8.666/93 e alteraçõesposteriores. 
 

17 DASPENALIDADES 

17.1 OcorrendodescumprimentodequalquerobrigaçãoassumidapelaCONTRATADA,estaresponderápelopagamentode 

uma multa diária correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento), calculada sobre o valor total 

doCONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar o inadimplemento até a data 

doadimplemento. 

17.2 Caso a CONTRATADA não cumpra o prazo contratual definido na CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO 

DEEXECUÇÃO,estáresponderápelopagamentodeumamultadiáriacorrespondentea0,10%(umdécimoporcento),calcu

lada sobre o valor total do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar 

oinadimplementoatéadatadoadimplemento,podendoaPMSArescindiroCONTRATOseasituaçãodeinadimplementope

rmanecerapós30(trinta)diascontadosdadata doinício da aplicaçãodamulta. 

17.3 Semprejuízodeoutrassançõescabíveis,ocorrendorescisãopormotivoimputávelàCONTRATADA,estaresponderá por 

multa rescisória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

CONTRATO,contadaapenalidadeapartirdadataemquesecaracterizaroinadimplemento,inclusive,atéadatadoadimplemento.  
 

a) Multascalculadaspelaseguinteequação: 
 

M= V.F.N. 

T. 

Onde: 
 

M= valor damulta. 

V=valorcorrespondenteafase,aetapaouparcelado serviçoematraso. 

T=prazoconcedidoparaexecução dafase,etapaouparceladoserviço,em diascorridosdocronogramafísico.N= 

períodode atraso emdiascorridos. 

F=fatorprogressivo segundoatabelaaseguir: 

 

PERÍODODEATRASOEMDIASCORRIDOS F 

1º - Até10 dias 0,03 

2º - De11 a20 dias 0,06 

3º - De21 a30 dias 0,09 

4º - De31 a40 dias 0,12 

5º -Acima de40dias 0,15 

 

b) Ovalordamultaaplicadaserácobradonafaturadomêsemqueafase,parcelaouetapadosserviçosforemefetivamente 

concluídas. 

 

17.4 Suspensãotemporáriadodireitodelicitar,contratarousubcontratarnoâmbitodaAdministraçãoPúblicaMunicipalporump

razode2(dois) anos. 
 

18 DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

18.1 Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito do Vencedor perante o 

Sistemade Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, 

estiveremcom os prazos de validade vencidos, a PMSA verificará a situação por meio eletrônico hábil de 

informações,certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção 

por tais meios,salvo impossibilidade devidamente justificada; 

18.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor será notificado 

para,noprazode5(cinco)diasúteis,comprovarasituaçãoderegularidadedequetrataosubitem“11.4”,mediantea 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contrataçãonão 

se realizar; 

18.2 Quando o Vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular 

deque trata o subitem “11.4” ou se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato, será convocada outra 

Licitante,observadaaordemdeclassificação,paracelebraroContrato,eassimsucessivamente,semprejuízodaaplicaçãoda

ssançõescabíveis; 
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18.3 As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada 

aigualdade de oportunidade entre as Licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e 

asegurançadacontratação, inclusivequantoa eventuaisautenticaçõesde documentosna sessãopública; 

18.4 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar às Licitantes Credenciadas o 

prazode8(oito)diasúteisparaumanovasessãoparaapresentaçãodeoutraspropostasescoimadasdascausasquegeraramasit

uação; 

18.5 EventualcontrataçãodecorrentedestaLicitaçãoserádivulgado naimprensaoficial; 

18.8 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas que não forem devolvidos na sessãoficarão àdisposição para 
retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame, mediante solicitação escrita, naComissão Permanente de 
Licitação, avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, CEP: 68.560-000 - Prédio da Prefeitura 
Municipal de Santana do Araguaia - PA. Após oprazo serãodestruídossemquaisquerformalidades; 

18.9 Os questionamentos ou recurso serão formulados para o “e-mail” licitacaopmsa@gmail.come a 

intimaçãodadecisãoserá enviada pelamesma maneira; 

18.10 É informado e ratificado que o prazo para impugnação por qualquer cidadão do presente EDITAL é de até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, na forma do art. 41, §1º da Lei nº 8.666/93, sendo o prazo 
para a Licitante Participante o previsto no art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93. 

18.11 Decairádodireitodeimpugnarostermosdoeditaldelicitaçãoperanteaadministraçãoolicitantequenãoofizeratéo 

segundodiaútilque antecederaabertura dosenvelopesdehabilitação; 

18.11.1 Acolhidaapetiçãocontraoatoconvocatório,serádesignadanovadataparaarealizaçãodocertame; 

18.12 AsLicitantesdevemmanterseuse-

mailsatualizados,quandodasolicitaçãodoedital,paraverificaçãodecomunicados,erratasedemaisinformações,queporve

nturavenhamaocorrerposteriormente; 

18.13 OsResultadosdapresenteLicitaçãoserãoenviadospor“e-

mail”àsLicitantes,devendoestasindicaroendereçopararecebimento emsua proposta; 

18.14 Damesmaformaserãoenviadosnotificaçõeseavisos; 
18.15 ParacontagemdeprazosnesteEditalexclui-seodiadoinícioeinclui-seodiadovencimento,considerando-seprorrogado 

atéo1ºdiaútilsubsequenteseo termo inicialoufinalcairemdiaútil(sem expedientenaPMSA); 

18.16 Oscasosomissosdapresentelicitaçãoserão solucionadospelaComissãoouAutoridadeCompetente; 

18.17 ParadirimirquaisquerquestõesdecorrentesdaLicitação,nãoresolvidasnaesferaadministrativa,serácompetenteoForo de 

Santana do Araguaia. 

18.18 A minuta do presente edital foi aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Santana do Araguaia, conforme 

Parecer daProcuradoria Geral do Município, conforme o disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei N°8.666/93. 
 

19 ANEXOSDO EDITAL 
ANEXOI –Termode Referência; 

ANEXOII – Objeto – Especificação do objeto – Relação de 

itens;ANEXO III – Modelo de declaração de que não emprega menor; 

ANEXO IV         _ Modelo de declaração de Inexistencia de fatos impeditivo. 

ANEXO V          _ Modelo de declaração de visita tecnica. 

ANEXO VI        _Modelo de Proposta Comercial.  

ANEXO VII–Modelodeprocuraçãoou/e credenciamento; 

ANEXOVIII– Modelo de declaração de microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

ANEXO IX           _Modelo de Minuta docontrato; 

ANEXO X             _Minuta da ata de registro de preços  

ANEXO XI _Termode retirada. 

ANEXO XII  – Declaração de Inexistencia de 

Nepotismo 

             . 

 

 

Santando do Araguaia – PA, 09 de Julho de 2021. 

 

 

 

Eduardo Alves Conti 

Prefeito 

 

mailto:licitacaopmsa@gmail.com
mailto:licitacaopmsa@gmail.com
mailto:licitacaopmsa@gmail.com


ESTADODOPARÁ 
PrefeituraMunicipaldeSantanadoAraguaia 

Comissão Permanente de Licitação 

PraçadosTrêsPoderes,s/n,Centro,SantanadoAraguaia–PA,CEP:68560-000 
E-mail:licitacaopmsa@gmail.com 

 

 

23 

 

ANEXOI 
TERMODEREFERÊNCIA 

 
 
PROCESSONº067/2021-PMSA 
CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 001/2021- PMSA 
TIPO DELICITAÇÃO: MENORPREÇO GLOBAL 

 
 

 

A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 05.832.977/0001-99, 

vem através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com sede na Avenida BR 158, s/nº. No Bairro Vila Expansão, 

representado neste ato por Divino Eterno de Oliveira Inscrito no CPF nº. 472.707.991-72. Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, responsável pela elaboração do Termo de Referência que foi aprovado pelo Sr. Eduardo Alves Conti, escrito no CPF nº: 

377.205.702-00, Prefeito Municipal, resolve formalizar a seguinte Solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, 

amparado legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações posteriores.  

2 – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na área de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, para Execução da obra de Recapeamento 

Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), sobre asfalto e calçamento existente, em uma área de 99.819.50 m². 

1.2. Contratação de empresa especializada na área de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, para Execução da obra de Pavimentação 

Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), em uma área de 7.490 m². 

3 – JUSTIFICATIVA 

3.1. O presente procedimento compulsório de licitação é pela necessidade de Pavimentação e Recapeamento Asfáltica em CBUQ em ruas 

e avenidas na Sede e no Distrito de Barreira dos Campos, municípiode Santana do Araguaia – PA. A solicitação se deve em razão das ruas e 

avenidas serem pavimentada em paralelepípedo e asfalto com mais de 20 anos, as vias já se encontram com buracos e já se deteriorando 

pelo tempo de uso, isso provoca um desconforto para população.  

3.2. Partindo das motivações já mencionadas, onde é irrefutável o interesse público sobre a obra tratada no objeto, solicitamos a instauração 

de processo licitatório para viabilizar a contratação dentro dos parâmetros legais. 

4 – LOCAL E PRAZO PARA A ENTREGA 

4.1. Sede e Distrito de barreira dos Campos do Município Santana do Araguaia, Estado do Pará, CEP. 68.560-000;  

4.2. O presente certame seráProcessado pelo Sistema de Registro de Preço e terá 

avigênciadaAtadeRegistrodePreçosde12(doze)meses,contadosapartirdaprimeirapublicação. 

5 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.1. Para a prestação dos serviços será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, 
obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Projeto Básico e da Proposta de Preços da 
empresa considerada vencedora. 
5.2. O prazo de vigência contratual será o prazo de execução dos serviços, podendo ser prorrogado conforme justificativa expressa da 
contratada em consonância com a legislação vigente. 
6 – DA VISITA TÉCNICA 
6.1. Todas as empresas interessadas em participar da licitação, deverão apresentar atestado de visita ao local dos serviços comprovado e 
assinado pelo seu responsável técnico e por representante da Secretaria Municipal de Planejamento de Santana do Araguaia – PA, a visita se 
faz necessário devido o projeto de infraestrutura urbana que irá contemplar várias ruas com características diferentes, o atestado será 
obrigatório. 
7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
7.1. A contratada deverá comprovar a aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação, através de apresentação de atestado de desempenho anterior juntamente com o CAT (certidão de acervo técnico), fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica da empresa e do engenheiro responsável pela obra para 
atendimento ao objeto.  
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7.2. A contratada juntamente com seu responsável técnico deverá possuir registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
8 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
8.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por engenheiro civil pertencente ao quadro funcional da Secretária Municipal de 
Planejamento. 
8.2. A presença da fiscalização da Secretaria de Planejamento não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. 
9 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

19.1.1 Fornecertodasasinformaçõessolicitadaspelo CONTRATADO,visando obomdesenvolvimentodosserviços; 
19.1.2 Supervisionaratravésdevisitasperiódicasaolocaldaobraosserviçosrealizados,lançandoemboletinsaseventuaiscorreçõesoualteraç

õesa seremfeitaspela empresa contratada; 
19.1.3 RemuneraroCONTRATADOdeacordocomoqueestabeleceoeditaldeLicitação; 
19.1.4 Comunicar,porescritoeemtempohábil, 

àCONTRATADA,quaisquerinstruçõesouprocedimentosaadotarsobreosassuntosrelacionadoscomesteCONTRATO; 
22.4.5 Fornecer,quandooutroselementosquesefizeremnecessáriosàcompreensãodoProjetodeEngenharia,ecolaborarcom a 

CONTRATADA,quando solicitado, noestudoe interpretaçãodosmesmos. 
 

19.2 OBRIGAÇÕESDOCONTRATADO 
19.2.1 ÉobrigaçãodaCONTRATADA,executarosfornecimentosetrabalhosrelativosàobradeacordocomaCONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/

2021doPROCESSONº 
067/2021,comintegralobservânciadasdisposiçõescontratuais,obedecendorigorosamenteaosprojetos,especificaçõestécnicas,be
mcomoasdemaisinstruçõesfornecidaspelaFISCALIZAÇÃO,eaindaàsprescriçõesestabelecidaspelaABNT-AssociaçãoBrasileira 
de Normas Técnicas - e em estrita obediência às leis e exigências das autoridades federais, estaduais emunicipais,isentando 
aPMSA dequalquer responsabilidadepelo nãocumprimentodessasleiseexigências. 

19.2.2 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes desteContrato,e 
semalteraçãodospreçosestipulados, obriga-se,ainda, a CONTRATADA a: 

19.2.3 ExecutarosserviçosobjetodesteContrato,emconformidadecomorespectivoplanejamento,normaseespecificaçõestécnicase,ainda 
comasinstruçõesemitidaspelaCONTRATANTE; 

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

19.2.5 Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO,emanadasdalegislaçãopertinente,fornecendoaosempregadoscontratadososEQUIPAMENTOSDEPROTEÇÃOINDI
VIDUAL (EPI), observando, no que couber, o MANUAL da CONTRATANTE de PROCEDIMENTOS DESEGURANÇAE 
MEDICINADO TRABALHO; 

19.2.6 Executar,àssuascustas,osrefazimentosdosserviçosexecutadosemdesacordo comesteContrato eseusanexos; 
19.2.7 Fornecer,aqualquermomento,todasasinformaçõesdeinteresseparaaexecuçãodosserviços,queaCONTRATANTEjulgarnecessári

asconhecerouanalisar; 
19.2.8 Pagarostributos,taxaseencargosdequalquernatureza, emdecorrênciadesteContrato; 
19.2.9 Facilitar oplenoexercício das funções da FISCALIZAÇÃO.O nãoatendimento das solicitações feitas pelaFISCALIZAÇÃO será 

considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções daFISCALIZAÇÃO, não desobriga a 
CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execuçãodosserviçoscontratados; 

19.2.10 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasosacarretados, 
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com asdisposiçõesdesteContrato; 

19.2.11 Responsabilizar-
seduranteaexecuçãodosserviçosporqualquerdanoque,diretaouindiretamente,ocasionarabensdaCONTRATANTE ousobsua 
responsabilidade; 

19.2.12 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará 
ou,seassimnãoproceder,aCONTRATANTElançarámãodoscréditosdaquelapararessarcirosprejuízosdequemdedireito. 

19.2.13 Substituir,quandorejeitados,osequipamentos,componenteseserviços,dentrodoprazoestabelecidoFISCALIZAÇÃO; 
19.2.14 Manter contatos com a Administração através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos, para que os serviços 

sejamconduzidoscomo totalconhecimentodosproblemasinerentesà infraestruturaexistenteno localdaobra; 
19.2.15 Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registrosespecíficos, 

junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular aARTjuntoaoCREA 
competente; 

19.2.16 Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso 
depagamentodoseupessoal oucontratados; 

19.2.17 Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação eclassificação no 
processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional,admitindo-
se,excepcionalmente,asubstituiçãoporprofissionaisdeexperiênciaequivalenteousuperior,desde que 
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aprovadapelogestordocontrato eratificada peloseu superior; 
19.2.18 SefornecessáriaaprorrogaçãodoContrato,aCONTRATADAficaráobrigadaaprovidenciararenovaçãodoprazode validade da 

Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pelaCONTRATANTE; 
19.2.19 Fornecer os equipamentos e componentes, objeto deste Contrato e a fatura comercial, em conformidade com 

apropostaaprovada e qualqueroutraevidência queseja exigidanoContrato; 
19.2.20 Submeter,emtempohábil,emcasodejustificadanecessidadedesubstituiçãooProfissionalindicadoparaexecuçãodosserviços,onom

eeosdocumentosdemonstrativosdarespectivacapacitaçãotécnicadeseusubstitutoàaprovaçãodo gestor do contrato e ratificação 
pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo comos critérios definidos no Edital de Licitação. O 
profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificaçãotécnica, nomínimo, igual a dosubstituído; 

19.2.21 Concederlivreacessoaosseusdocumentoseregistroscontábeis,referentesaoobjetodalicitação,paraaFISCALIZAÇÃOda 
CONTRATANTE e, dosórgãosde controleinternoe externo; 

19.2.22 ManteratualizadasuasituaçãodeRegularidadeFiscal. 
19.2.23 ApósorecebimentodeOrdemdeServiço,autorizandoamobilizaçãodeprofissionais,noprazomáximode10(dez)diasúteis,providencia

r a Anotação deResponsabilidadeTécnica- ARTdosmesmosno CREA 
19.2.24 Aempresadeverámanternaobraumquitedeprimeirossocorros,paraatendimentodeemergênciadosseusoperáriosquevenhama 

sofreracidentenocanteirode obras; 
19.2.25 A empresa deverá dar garantia de serviços com o prazo mínimo 5 anos após a entrega definitiva da obra, elaborando um 

termo de garantia que deverá ser apresentada juntamente com sua proposta. 
10 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA 

10.1. Após a conclusão da obra, a empresa contratada deverá comunicar este fato por escrito a Secretaria Municipal de Planejamento, se a 
mesma estiver dentro das normas e critérios definidos nos projetos, planilha orçamentária e memorial descritivo, será procedido pela 
fiscalização do contrato e dos serviços, o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes; 
10.2. Após o prazo de 15 (quinze) dias do recebimento provisório, não havendo nenhuma anormalidade ou porventura se houver, sendo a 
mesma sanada pela contratada, será lavrado o termo de recebimento definitivo; 
10.3. Após o recebimento definitivo da obra, caso seja de interesse da Contratada, o órgão contratante poderá expedir atestado de capacidade 
técnica em nome da contratada e de sua equipe técnica. 
11 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
8.1.1 Fornecertodasasinformaçõessolicitadaspelo CONTRATADO,visando obomdesenvolvimentodosserviços; 
8.1.2 Supervisionaratravésdevisitasperiódicasaolocaldaobraosserviçosrealizados,lançandoemboletinsaseventuaiscorreçõesoualteraç

õesa seremfeitaspela empresa contratada; 
8.1.3 RemuneraroCONTRATADOdeacordocomoqueestabeleceoeditaldeLicitação; 
8.1.4 Comunicar,porescritoeemtempohábil, 

àCONTRATADA,quaisquerinstruçõesouprocedimentosaadotarsobreosassuntosrelacionadoscomesteCONTRATO; 
22.4.5 Fornecer,quandooutroselementosquesefizeremnecessáriosàcompreensãodoProjetodeEngenharia,ecolaborarcom a 
CONTRATADA,quando solicitado, noestudoe interpretaçãodosmesmos. 
 
12 – PENALIDADES 

12.1. Em caso de erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes. 
13 – DO VALOR 

13.1. O valor máximo proposto a ser pago para a execução da obra será de R$ 6.732.423,71 (seis milhões setecentos e trinta e dois mil 
quatrocentos e vinte e tres reais e setenta e um centavos). 
. 
14 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

14.1. As despesas para a execução do objeto serão pagas com os recursos próprio do tesouro municipal.  
14.2. As despesas para a execução do objeto ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias através da Lei 851/2020 de 14 de 
dezembro de 2020: 
 
Classificação Institucional: Dotações Orçamentárias: 16 – Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos; 15.451.0502.1-014 – Recuperação de 
Vias; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – conforme Lei do Orçamento do exercício financeiro de 2021. 
 
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
15.1. O pagamento será efetuado conforme cronograma de execução, em até 15 (quinze) dias após apresentação de Nota Fiscal, 
discriminada de acordo com a Ordem de Serviço e acompanhada de medição comprobatória da execução assinada pelo responsável pela 
fiscalização da obra e pelo responsável técnico da contratada. 
15.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo 
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para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

15.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista. 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES. 
16.1- EXIGÊNCIASMÍNIMAS 
16.1.1 CapacitaçãoTécnico-Profissional: 
 
16.1.2. Registro no CREA - Prova de inscrição ou registro da licitante e de sua equipe técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia, que comprove atividade relacionada com o objeto – Execução de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ). 
 
16.1.3. Comprovação de Registro e de Quitação no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da licitante e de sua equipe 
técnica; 
 
16.1.4. Comprovação de capacitação técnico-profissional, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de obras compatíveis com o objeto 
desta licitação, através de atestados de capacidade técnica em nome do responsável técnico indicado pela licitante, fornecido por pessoa 
jurídica de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA, por intermédio da apresentação da CAT (Certidão de Acervo 
Técnico) em nome do responsável técnico integrante do quadro de funcionários da licitante, em conformidade as atribuições do Conselho 
Regional de engenharia e Agronomia e OU CONFEA. 
 
a) Como requisitos mínimos de Capacitação Técnico-profissional serão exigidos ATESTADOS que contenham no mínimo o fornecimento dos 
seguintes serviços/itens nas especificações e quantidades proporcionais mínima de 40% (quarenta por cento) do previsto para obra: 
 

EXIGÊNCIA MÍNIMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

DESCRIÇÃO UNID. QUAN. 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (Bota Fora). m³ 449,40 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (Reaterro). m³ 449,40 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020. (Jazida/Obra). 

txkm 23.009,28 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 2.619,36 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019  

m² 

 

2.619,36 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ACIMA DE 30 KM. AF_01/2018 (Jazida brita) 

 

m³xkm 

 

2.619,36 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. 

m³ 130,97 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Massa Asfaltica) m³ x km 2.619,36 

LIMPEZA DA SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 
M2 39.927,80 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 E AGUA 
M2 39.927,80 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30 KM m³ x km 223.956,40 

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 
BASE X 30 CM ALTURA m 1.972,00 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 
CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 m 1.608,00 

 
 
b) Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO (CAT) emitida pelo CREA, não explicar com clareza as obras objeto do acervo técnico, esta 
deverá vir acompanhada com seu respectivo atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA. 
 
c) Na CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO deverão constar os seguintes dados: data de inicio e término da obra, local de execução, nome do 
contratante e da contratada, nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números de registros no CREA e as especificações 
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técnicas da obra. 
 
d) Não serão aceitas CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO referentes a projetos, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle 
tecnológico, assessoria técnica de obra ou sem registro de ATESTADO. 
 
17. RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, adequada e disponível para execução da obra, bem como a qualificação dos membros da equipe 
técnica mínima a seguirrelacionada: 
17.1. 01 engenheiro civil, com experiência nas especialidades de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de artecorrente; 
17.2 - 01 encarregado de terraplenagem com experiência naespecialidade; 
17.3 - 01 encarregado de pavimentação com experiência naespecialidade; 
17.4 - 01 encarregado de drenagem e obra de arte corrente com experiência nas especialidades; 

 
 
18 – ANEXOS 
18.1. Anexos a este estão: 
a) Planilha Orçamentária 
b) Cronograma Físico-Financeiro 
c) Memorial Descritivo/Especificações Técnicas 

d) Projetos / planilhas de composição de preços unitário/ composição de custo de mão de obra/ composição BDI. 
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ANEXOII–OBJETO(PLANILHADEORÇAMENTO) 
 

PROCESSONº 067/2021-PMSA 
CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 001/2021-COMISSÃOTIPODE 
LICITAÇÃO:MENORPREÇO GLOBAL 

 
OBJETO: Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obra de 
Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente (CBUQ), sobre Asfalto e Calçamento existente em uma área de 
99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ), em uma área de 7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do Araguaia – PA. 

 
SOLICITANTE:SECRETARIAMUNICIPALDEOBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. –PMSA 

 
 

RECAPEAMENTOASFÁLTICO-CBUQ-MAIO/2021 
ITEM RUAS/AVENIDAS/ROTATÓRIAS BAIRRO MEIOFIO SARJETA COMPR.(m) LARG.(m) ÁREA(m²) ESP.(m) VOLUME(m³) 

01 AV.ALBINOMALZONI BELRECANTO   855,00 10,50 8.977,50 0,040 359,10 

02 RUAPAULOOLIVEIRA BELRECANTO   270,00 7,00 1.890,00 0,040 75,60 

03 AV.GILBERTOC.CORREIA BÍBLIA   300,00 14,00 4.200,00 0,025 105,00 

04 AV.LIVIOMALZONI BÍBLIA   900,00 8,00 7.200,00 0,025 180,00 

05 ROTATÓRIASANTAFÉ BÍBLIA 60,00  210,00 13,00 2.730,00 0,025 68,25 

06 RUAPASTORMARTINIANO BÍBLIA 60,00  360,00 7,00 2.520,00 0,025 63,00 

07 RUAVALDIVINODECARVALHO BÍBLIA   280,00 7,00 1.960,00 0,025 49,00 

08 RUAANTONIOCARVELI BÍBLIA 50,00  290,00 7,00 2.030,00 0,025 50,75 

09 AV.NUNCIOMALZONI CENTRO 100,00  280,00 14,00 3.920,00 0,025 98,00 

10 ROTATÓRIAIGREJAMATRIZ CENTRO 120,00  452,50 10,00 4.525,00 0,025 113,13 

11 ROTATÓRIALEOLANDIA CENTRO 80,00  94,00 8,00 752,00 0,025 18,80 

12 ROTATÓRIAPREFEITURA CENTRO   180,00 11,00 1.980,00 0,030 59,40 

13 RUAARISTOFALESG.SOUZA CENTRO   160,00 7,00 1.120,00 0,030 33,60 

14 RUARAFAELZOLINO CENTRO 300,00 310,00 155,00 14,00 2.170,00 0,025 54,25 

15 RUAANTONIOALVESCARVALHO EXPANSÃO   200,00 9,00 1.800,00 0,025 45,00 

16 AV.EDSONMIGLIOLI RODOVIÁRIA 50,00  360,00 8,00 2.880,00 0,025 72,00 

17 AV.HENRIQUEVITA-TRECHO1 RODOVIÁRIA   100,00 10,00 1.000,00 0,025 25,00 

18 AV.HENRIQUEVITA-TRECHO2 RODOVIÁRIA   100,00 10,00 1.000,00 0,025 25,00 

19 AV.DR.RAULCLAUDIOPRATES TREZECASAS 400,00  802,00 10,00 8.020,00 0,040 320,80 

20 RUAGERALDORAMALHO TREZECASAS   200,00 7,00 1.400,00 0,025 35,00 

21 RUAJUAREZCRUZ TREZECASAS   300,00 7,00 2.100,00 0,025 52,50 

22 AV.THEREZINHAABREUVITA VILAUNIÃO 100,00 100,00 1.750,00 14,00 24.500,00 0,030 735,00 

23 AV.JOSÉNEIVA VILAUNIÃO   600,00 10,00 6.000,00 0,025 150,00 

24 AV.MANOELQUIRINO-Parte1-Pav.CBUQ BARREIRADOCAMPO 2.140,00 2.140,00 1.070,00 7,00 7.490,00 0,040 299,60 

25 AV.MANOELQUIRINO-Parte2 BARREIRADOCAMPO 436,00 436,00 218,00 7,00 1.526,00 0,030 45,78 

26 AV.CODESPAR BARREIRADOCAMPO 276,00 276,00 138,00 7,00 966,00 0,030 28,98 

27 RUA7DESETEMBRO BARREIRADOCAMPO 196,00 196,00 98,00 7,00 686,00 0,030 20,58 

28 RUACAMPOALEGRE BARREIRADOCAMPO 306,00 306,00 153,00 7,00 1.071,00 0,030 32,13 

29 RUATIAOLIMPIA BARREIRADOCAMPO 256,00 256,00 128,00 7,00 896,00 0,030 26,88 

TOTALEMMETROS 4.930,00 4.020,00 11.003,50  107.309,50  
3.242,13 

TOTALEMKM 4,93 4,02 11,00 107,31 
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Anexo III 
 

DECLARAÇÃO 
 
CONCORRENCIA Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
<NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, 
inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, DECLARA para os fins do disposto 
no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, e inciso 
XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 
 
( ) SIM ( ) NÃO. 
 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA> . 
 
Nome 
Identificação 
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Anexo IV 
 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
CONCORRENCIA Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
<NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, 
inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, DECLARA para os devidos fins de 
direito que não existe fato superveniente impeditivo de habilitação. 
 
Por ser verdade assino a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 
 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
<ASSINATURA> . 
 
Nome 
Identificação 
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Anexo V 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
CONCORRENCIA Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021 
 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
<NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, 
inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, inscrito no CREA sob o n. 
<NUMERO DO CREA DO REPRESENTANTE>, efetuou visita técnica no dia ____ de ________ de 2021, às __:__ 
horas, conforme exigência do Edital CONCORRENCIA nº ___. Estando o mesmo ciente das condições e 
peculiaridades inerentes às obras objeto desta licitação. 
 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
 
<ASSINATURA> . 
Responsável técnico da empresa 
 
<ASSINATURA> . 
Engenheiro da Prefeitura 
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Anexo VI 

 
CONCORRENCIA Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA- PA 
Comissão Permanente de Licitação 
CARTA –PROPOSTA COMERCIAL 
 
Prezados Senhores, 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
<NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, 
inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado 
através do telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO TELEFONE 
COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE EMAIL>, apresenta sua proposta para 
execução das obras previstos na CONCORRENCIA nº _____/_____ tipo menor preço conforme itens abaixo: 
 
DO PREÇO:O preço total para a execução (das obras ) é de <INFORMAR PREÇO TOTAL DA PROPOSTA EM 
ALGARISMOS E POR ESTENSO>, valor com base calculado na planilha de quantitativos fornecida pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  – PA. 
. 
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA: O prazo para a conclusão da obra é de ___(___) <INFORMAR O TOTAL 
DE DIAS DE OBRA EM ALGARISMOS E POR ESTENSO> dias a contar da data de emissão da ordem de serviço. 
 
DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta proposta é de ___(___) <INFORMAR O 
TOTAL DE DIAS DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA > dias a contar da data da abertura das propostas. 
 
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA, responsável pela assinatura do contrato: 
Nome: <NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE> 
CPF/MF: <NÚMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE> 
RG/CI: <NÚMERO DO REGISTRO GERAL E/OU CARTEIRA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE> 
Estado Civil: <ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE> 
Profissão: <PROFISSÃO DO REPRESENTANTE> 
Endereço Residencial: <ENDEREÇO RESIDENCIAL DO REPRESENTANTE> 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
Nome do banco: <NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA> 
Agência nº: <NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA> 
Nome da agência: <NOME DA AGÊNCIA BANCÁRIA> 
Conta corrente nº: <NÚMERO DA CONTA CORRENTE> 
 
Declaramos que todas as despesas necessárias para execução da obra, já estão inclusos nos preços propostos, 
sejam elas diretas ou indiretas, de qualquer natureza, tais como: Impostos, taxas, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, sem mais nenhum ônus para este Prefeitura Municipal de Santana do 
Araguaia- PA. 
 
Declaramos ainda que aceitamos todas as exigências e condições do edital da presente licitação bem como 
respeitamos as especificações da Proposta de Preços e nos comprometemos a corrigir todo e qualquer obra que 
esteja em desacordo com o Projeto de Execução, ou com o presente edital. 
 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
 
<ASSINATURA> . 
Nome 
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ANEXO VII 

 
 
CONCORRENCIA Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, 
Comissão Permanente de Licitação 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE – CREDENCIAL 
 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
<NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, 
inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado 
através do telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO TELEFONE 
COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE EMAIL>, vem por meio desta credenciar o 
Srº(a) <NOME DO REPRESENTANTE CREDENCIADO>, portador do RG/CI n. <NÚMERO DO RG/CI DO 
REPRESENTANTE CREDENCIADO>, inscrito no CPF/MF sob o n. <NÚMERO DO CPF/MF DO 
REPRESENTANTE CREDENCIADO>, inscrito no CREA <NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CREA>, à tomar 
deliberações referente a CONCORRENCIA acima mencionada, com poderes para representar a empresa, assinar, 
solicitar, receber documentos, participar de visita técnicaou seja qualquer ato necessário á este credenciamento. 
 
Cordialmente, 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
 
 
<ASSINATURA> . 
Nome 
Identificação 
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Anexo VIII 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
<NOME DA EMPRESA>, com endereço na <ENDEREÇO DA EMPRESA>, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
<NUMERO DO CNPJ/MF>, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). <NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL>, portador (a) da carteira de Identidade nº <DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE>, 
inscrito no CPF/MF sob o nº <NUMERO DO CPF/MF DO REPRESENTANTE>, com contato podendo ser realizado 
através do telefone nº <NUMERO DO TELEFONE COM DDD>, fac símile (FAX) nº <NUMERO DO TELEFONE 
COM DDD>, endereço de correio eletrônico (email) <ENDEREÇO DE EMAIL>, DECLARA, para fins do disposto na 
alínea “a” do subitem OBSERVAÇÕES quanto à HABILITAÇÃO, do Edital, do CONCORRENCIA nº ____/____, sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Por ser expressão da verdade, segue assinada. 
<LOCAL>, <DIA> de <MÊS> de <ANO>. 
 
<ASSINATURA REPRESENTANTE> . 
Nome 
Identificação 
<ASSINATURA DO CONTADOR> 
. 
Nome 
Identificação 
(com carimbo De CNPJ/MF da empresa) 
OBSERVAÇÕES: 
1- A declaração deve vir fora do envelope habilitação e proposta, podendo ser entregue em mãos ou vir contida 
dentro de um envelope diverso devidamente identificado, constando ainda o número do CRC do contador, assinada 
e devidamente reconhecida firma do contador e do representante legal. 
2- Os que não estiverem presentes devem enviar esta declaração dentro de envelope diverso e devidamente 
identificado. 
3- Referido termo é apenas um modelo, podendo ser confeccionado de forma diversa pelos licitantes, desde que 
preenchidos os requisitos solicitados em edital. 
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ANEXO IX 

MINUTADOCONTRATO 
 

 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

FAZEMA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA DO ARAGUAIAE A EMPRESA: 

XXXXXXXXXXX. 

CONFORMEABAIXOMELHORSEDECLARA: 

 

 
 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita 
no CNPJ: 05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – 
Santana do Araguaia – PA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, 
brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 SSP/TO  e CPF:377.205.702-00, residente e 
domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia – PA, doravante denominado CONTRATANTE, e a 
empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , estabelecida na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNPJ. /MF, n. º . . . . . . . . . . . . . 
. , neste ato representada por . . . . . . . . . . . . , Senhor (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente em decorrência do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021, 
referente à Concorrência nº001/2021, homologado em . . . . / . . . . / . . . . , mediante sujeição mútua às seguintes 
Cláusulas contratuais: 
 

 

 

1 OBJETODECONTRATO 

1.2 Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada para a 
Execução de Obra de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente (CBUQ), 
sobre Asfalto e Calçamento existente em uma área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de 
Obra de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em uma área de 
7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do Araguaia – PA,parafins de 

atendimento ao objeto do CONTRATO, poderão variar para mais ou para menos, não cabendo às 

partesqualquerreivindicaçãorelativa a variaçãodosquantitativoseseusrespectivospreços. 

1.3 EstecontratoestávinculadoàCONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021-COMISSÃO . 

1.4 As referências neste instrumentoa CLAUSULAS, ITENS e SUBITENS correspondemsempre às do 

presenteCONTRATO. 

 

2 OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE 

2.1 Fornecertodasasinformaçõessolicitadaspelo CONTRATADO,visando 

obomdesenvolvimentodosserviços; 
2.2 Supervisionaratravésdevisitasperiódicasaolocaldaobraosserviçosrealizados,lançandoemboletinsasev

entuaiscorreçõesoualteraçõesa seremfeitaspelaempresa contratada; 

2.3 RemuneraroCONTRATADOdeacordocomoqueestabeleceoeditaldeLicitação; 

2.4 Comunicar,porescritoeemtempohábil,àCONTRATADA,quaisquerinstruçõesouprocedimentosaadota

rsobreosassuntosrelacionadoscomesteCONTRATO; 

2.5 Fornecer,quandooutroselementosquesefizeremnecessáriosàcompreensãodoProjetodeEngenharia,eco

laborarcom a CONTRATADA, quandosolicitado, no estudoe interpretação dosmesmos. 

 

3 OBRIGAÇÕESDOCONTRATADO 

3.1. ÉobrigaçãodaCONTRATADA,executarosfornecimentosetrabalhosrelativosàobradeacordocomaCO

NCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021/CEL/PMSAdoPROCESSONº067/2021/PMSA,comintegralobser

vância das disposições contratuais, obedecendo rigorosamente aos projetos, especificações técnicas, 

bem comoas demais instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, e ainda às prescrições 
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estabelecidas pela ABNT - AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediência às 

leis e exigências das autoridades federais, estaduais emunicipais,isentando 

aPMSAdequalquerresponsabilidadepelo nãocumprimentodessasleiseexigências. 

3.2. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos 

integrantes desteContrato,e semalteraçãodospreçosestipulados, obriga-se,ainda,a CONTRATADA 

a: 

3.2.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo 

planejamento, normas eespecificaçõestécnicase,ainda com 

asinstruçõesemitidaspelaCONTRATANTE; 

3.2.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que 

necessitar, 

emtodososníveisdetrabalho,paraaexecuçãodosserviços,correndoporsuacontaexclusiva,todo

sosencargose obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, 

à CONTRATANTE, quandosolicitado,a relaçãoatualizadadesse pessoal; 

3.2.3. CumprirrigorosamenteasNORMASDEENGENHARIADESEGURANÇAEMEDICINAD

OTRABALHO,emanadasdalegislaçãopertinente,fornecendoaosempregadoscontratadososE

QUIPAMENTOSDEPROTEÇÃOINDIVIDUAL(EPI),observando,noquecouber,oMANU

ALdaCONTRATANTEdePROCEDIMENTOSDESEGURANÇAEMEDICINAD

OTRABALHO; 
3.2.4. Executar,àssuascustas,osrefazimentosdosserviçosexecutadosemdesacordocomesteContrato

eseusanexos; 

3.2.5. Fornecer,aqualquermomento,todasasinformaçõesdeinteresseparaaexecuçãodosserviços,que

aCONTRATANTEjulgarnecessáriasconhecerou analisar; 

3.2.6. Pagar ostributos,taxase encargosdequalquernatureza,emdecorrênciadesteContrato; 

3.2.7. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das 

solicitações feitas pelaFISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das 

sanções contratuais. O exercício das funçõesda FISCALIZAÇÃO, não desobriga a 

CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à 

adequadaexecuçãodosserviçoscontratados; 

3.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, 

e pelos atrasosacarretados, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela 

CONTRATANTE, de acordo comasdisposiçõesdesteContrato; 

3.2.9. Responsabilizar-

seduranteaexecuçãodosserviçosporqualquerdanoque,diretaouindiretamente,ocasionarabens

da CONTRATANTE ousob sua responsabilidade; 

3.2.9.1. ConstatadodanoabensdaCONTRATANTEouabensdeterceiros,aCONTRATADA,dep

ronto,os reparará ou, se assim não proceder, a CONTRATANTE lançará mão 

dos créditos daquela pararessarcir osprejuízosde quemde direito. 

3.2.10. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentese serviços, 

dentrodoprazoestabelecidoFISCALIZAÇÃO; 

3.2.11. Manter contatos com a Administração através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Publicos para 

queosserviçossejamconduzidoscomototalconhecimentodosproblemasinerentesàinfraestrutu

raexistentenolocalda obra; 

3.2.12. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as 

aprovações e 

osregistrosespecíficos,juntoàsrepartiçõescompetentes,necessáriosparaaexecuçãodosserviço

scontratados,em particulara ART juntoaoCREA competente; 

3.2.13. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial 

as pertinentes aatrasode pagamentodoseupessoal oucontratados; 

3.2.14. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram 

a sua habilitaçãoe classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, 

indicados para fins de capacitaçãotécnica-profissional,admitindo-

se,excepcionalmente,asubstituiçãoporprofissionaisdeexperiênciaequivalenteou 

superior,desdequeaprovadapelogestordo contrato eratificadapeloseusuperior; 

3.2.15. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a 

providenciar a renovaçãodo prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, 

nos termos e condições originalmenteaprovadospela CONTRATANTE; 

3.2.16. Fornecerosequipamentosecomponentes,objetodesteContratoeafaturacomercial,emconformi
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dadecomaproposta aprovada equalquer outra evidênciaqueseja exigida no Contrato; 

3.2.17. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o 

Profissional indicado paraexecução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos 

da respectiva capacitação técnica de 

seusubstitutoàaprovaçãodogestordocontratoeratificaçãopeloseusuperior.Adocumentaçãodo

profissionalserá analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitação. O 

profissional substituto deveráter,obrigatoriamente,qualificação técnica,nomínimo,iguala do 

substituído; 

3.2.18. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 

licitação, para aFISCALIZAÇÃOda CONTRATANTEe,dosórgãosde controle interno e 

externo; 

3.2.19. ManteratualizadasuasituaçãodeRegularidadeFiscal. 

3.3. ApósorecebimentodeOrdemdeServiço,autorizandoamobilizaçãodeprofissionais,noprazomáximode1

0(dez)diasúteis,providenciar a Anotação deResponsabilidade Técnica- ART dosmesmosnoCREAdo 

PA. 

3.4. Aempresadeverámanternaobraumquitedeprimeirossocorros,paraatendimentodeemergênciadosseuso

peráriosquevenhama sofreracidentenocanteirode obras. 

 

4 FISCALIZAÇÃO 

4.1 A PMSA exercerá, através da FISCALIZAÇÃO, o acompanhamento dos serviços objeto deste 

CONTRATO, 

sendoqueaaçãoouomissãototalouparcialdaFISCALIZAÇÃOnãoreduziránemeximiráaCONTRATAD

Adequaisquerdesuasresponsabilidadesperante aPMSA oua terceiros. 

4.2 A FISCALIZAÇÃO estará à disposição da CONTRATADA para fornecer informações e 

documentação técnicasdisponíveis,necessáriasaodesenvolvimentodosserviçoscontratados. 

4.3 A FISCALIZAÇÃO terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e plenos poderes 

para praticar atos,nos limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar 

todos e quaisquer direito da PMSA, taiscomo: 

4.3.1 Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas 

neste 

CONTRATO,oucomasinformaçõesouadocumentaçãotécnicafornecidaspelaPMSAconformeestabelec

idonoitem2-ObrigaçõesdaContratante; 

4.3.2 Aprovaraalocação,adesalocação easubstituiçãodepessoalpromovidopelaCONTRATADA; 

4.3.3 Solicitar,porescrito,asubstituiçãodeempregadocujapermanêncianaequipesejaconsideradainconveniente

; 

4.3.4 SustaropagamentodequaisquerfaturasdaCONTRATADA,nocasodeinobservânciadeexigênciasdaFIS

CALIZAÇÃO amparadas em disposições contidasneste CONTRATO, até a regularização da 

situação. Talprocedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA, sem perda do direito de 

aplicação das demais sançõesprevistasnesteCONTRATO; 

4.3.5 OspagamentossustadosserãoefetuadostãologosejamatendidospelaCONTRATADAàsexigênciasdaFI

SCALIZAÇÃO. 

4.3.6 InstruiraCONTRATADAquando àprioridadedosserviçosaseremexecutados; 
4.3.7 Aprovarasavaliaçõesemediçõesdosserviços; 

4.4 A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e 

controle adotados pelaFISCALIZAÇÃO. 

 

5 PRAZODE EXECUÇÃO, VIGÊNCIAeREAJUSTE 

5.1 Ocontratoterásuaduraçãodiretamentevinculadaàvigênciadosrespectivoscréditosorçamentários,confor

medisposto nocaputdoartigo57, da Lei Nº8.666/93; 

5.2 AexpediçãodaOrdemdeServiçoInicialsomenteseefetivaráapóseaentregada“GarantiadeExecuçãodoCont

rato”. 

5.3 Aeventualprorrogaçãodoprazoprevistonosubitemanteriorsomenteseráadmitidanascondiçõesestabelec

idasnoart. 57da Lei Federal Nº8.666/93; 

5.5 Arescisão dasobrigaçõesdecorrentesdapresentelicitação seprocessarádeacordo 

comoqueestabelecemosartigosNº77a 80, daLei Nº 8.666/93 e alteraçõesposteriores. 

 

6 PREÇOECOBERTURAFINANCEIRA 

6.1 OpreçoparaexecuçãodosserviçosobjetodestecontratoédeR$ ..................( ......................................................... ). 

6.2 AverbadestinadaaopagamentodoobjetolicitadoéprovenientedoRECURSOSDOERÁRIOMUNICÍP



 
 

ESTADODOPARÁ 
PrefeituraMunicipaldeSantanadoAraguaia 

Comissão Permanente de Licitação  

PraçadosTrêsPoderes,s/n,Centro,SantanadoAraguaia–PA,CEP:68560-000 E-mail:licitacaopmsa@gmail.com 

38 





  30 

AL,alocadossoba seguinte rubrica: 

 

Classificação Institucional: Dotações Orçamentárias: 16 – Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos; 
15.451.0502.1-014 – Recuperação de Vias; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – conforme Lei do Orçamento 
do exercício financeiro de 2021. 

 
7 MEDIÇÕESEPAGAMENTO 

7.1 Concluída cada etapa constante, o órgão de FISCALIZAÇAO terá 05 (cinco) 

diasúteis,apósformalmentecomunicadopelaCONTRATADA,paraconferênciadamedição,compatibili

zando-acomosdadosdaplanilha daobra/serviçoe preçosconstantesdesuaproposta; 

7.1.1 Somenteserãopagosaobra/serviço,efetivamente,executadasemateriaisefetivamenteaplicados; 
7.1.2 Osvaloresreferentesàobra/serviçoqueforemrejeitados,relativosaumamedição,serãoretidosesóser

ãopagosapósa CONTRATADA refazê-los. 

7.2 Ospagamentosmensaisserãoefetuadosatéo30º(trigésimo)diascorridosapósadatadeapresentaçãodoscor

respondentesdocumentosde cobrançaàSecretariade Obras e Serviços Publicos,desdeque estejam 

corretos; 

7.3 Os pagamentos serão condicionados à vistoria na obra, pelos técnicos da PMSA e pelo servidor 

responsável peloacompanhamentodoprocesso,bem como 

acomprovaçãodaregularidadeFiscaleTrabalhistadaContratada; 

7.4 Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês-

calendário, no valor doBoletim de Medição aprovado pela CONTRATANTE. Os correspondentes 

documentos de cobrança deverão serapresentados,à CONTRATANTE, até oquinto diaútildomês-

calendáriosubsequente; 

7.5 RespeitadasascondiçõesprevistasnesteContrato,emcasodeatrasodepagamento,motivadopelaCONTR

ATANTE,o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento 

até a data do efetivopagamento,tendocomobaseo ÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidorAmplo–

IPCA,proratatempore,medianteaaplicaçãoda seguinte fórmula: 

7.6  

AF
1IPCA

x
N 

 
 

1


xVP 

 

Onde: 

AF=atualizaçãofinanceira; 

 
 

100 
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IPCA=percentualatribuídoaoÍndicedePreçosaoConsumidorAmplo,comvigênciaapartirdadatadoadimplementodaetapa; 

N=número dediasentreadata do adimplementodaetapaeado efetivopagamento; 

VP=valordaetapaaserpaga,igualaoprincipalmaisoreajuste. 

7.7 É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de 

severificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o 

benefícioauferidopela Contratada serádeduzidodoscréditosque a contratada fazer jus; 

7.8 Eventuais acertos no boletim de medição a favor da CONTRATANTE, ocorridos após a liquidação do 

pagamento,serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fazer jus, incidindo sobre a parcela líquida uma 

atualizaçãofinanceiraemfavor da CONTRATANTE; 

7.9 A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao ÓrgãoArrecadador, de qualquer 

tributooucontribuiçãodeterminadaporlegislaçãoespecífica,sendoqueaCONTRATANTEsereservaodireitodeefetuá-

laounãonoscasosem que for facultativo; 

7.10 O pagamento relativo à última etapa será efetuado após o recebimento definitivo do serviço, conforme disposto 

noitem 5 deste instrumento contratual, no 30º (trigésimo) dias corridos, contado da data de entrada no protocolo 

daCONTRATANTE,da documentação de cobrança,desdequeosdocumentosestejam corretos; 

7.11 Considerar-se-ácomo“datadeconclusãodaobra/serviço”,paracontagemdeprazo,adaemissãopelaCONTRATANTEdo 

respectivo “TermodeAceiteeRecebimento Definitivoda Obra/Serviços”; 

7.12 ACONTRATANTEpoderásustaropagamentodequalquerfaturaapresentadapelaCONTRATADA,notodoouemparte,nos

seguintescasos: 

a) Execuçãodefeituosadosserviços; 

b) Descumprimentodeobrigaçãorelacionadacomosserviçoscontratados;débitosdaCONTRATADAparacomaCONT

RATANTE quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações 

deoutrosContratos; 

c) DébitodaCONTRATADAparacomaCONTRATANTE,querprovenientedaexecuçãodoContratodecorrentedestali

citação, querdeobrigaçõesde outrosContratos; 

d) Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADAatendaà cláusula infringida; 

e) ObrigaçõesdaCONTRATADAcomterceirosque,eventualmente,possamprejudicaraCONTRATANTE; 

f) ParalisaçãodosserviçosporculpadaCONTRATADA. 

7.13 Aempresacontratadaficaobrigadaaaceitar,nasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimosousupressõesdovalorinicialdo

contratoqueasfizeremnosserviçosdeaté50%(cinquentaecincoporcento)paraREFORMA,e25%(vinteecincopor cento) 

paraCONSTRUÇÃO e/ouAMPLIAÇÃO. 

 

8 RESCISÃO 

8.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples 

avisoescrito,independentementedecomunicaçãojudicialou extrajudicial, em qualquerdosseguintescasos: 

8.1.1 Inadimplementodequalquer cláusula,condiçãooudisposiçãodesteCONTRATO; 

8.1.2 Falência,concordata,dissoluçãoouliquidaçãojudicialouextrajudicial,requeridaehomologada; 

8.1.3 Suspensão, pela autoridade competente, dos serviços contratados, em decorrência de violação de 

dispositivoslegaisvigentes; 

8.1.4 Quandoasmultasaplicadasatingirem5%(cincoporcento)dovalortotalestimadodoCONTRATO,atualizadoparaa 

datade aplicaçãoda última multa; 

8.1.5 Incapacidadetécnica,negligência,imprudência,imperíciaoumáfédaCONTRATADA,devidamentecomprovada; 

8.1.6 Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, a PMSA executará as garantias previstas 

nesteinstrumento e ficará automaticamente imitida na posse dos serviços já realizados ou intitulada a imitir-se, 

deimediato, mormente na posse da documentação ainda não entregue, reservando-se o direito de concluir 

osserviços,poracasorestantes,pelosmeiosquejulgarmaisconveniente.Nessahipótese,aCONTRATADAseráreem

bolsada pelos serviços já realizados e aceitos pela PMSA, bem como, quando for o caso, pelos 

materiaisfornecidosaté a data darescisão. 

8.2 O presente CONTRATO poderá a qualquer tempo ser rescindido pela PMSA, mediante comunicação, por escrito, 

àCONTRATADA, com antecedência mínimade30(trinta)dias, não cabendo qualquer indenização. 
 

9 SUBCONTRATAÇÃO 

9.1 OCONTRATADOéúnicoeexclusivoresponsávelperanteaCONTRATANTE,pelaexecuçãodosserviçosconstantes do 

objeto, e pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste instrumento, podendo 

subcontratarmicroempresasouempresa depequenoporte paraexecuçãodosserviçoscontratados. 

 

10 PENALIDADES 

10.1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato independente da rescisão, será iniciado ou instruído pela 
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PMSAprocesso de declaração de inidoneidade da contratada para licitar, contratar ou subcontratar com o 

MUNICIPIO DESANTANA DO ARAGUAIA,como consequente cancelamentodocertificadodoregistro 

cadastraldafirma. 

10.2 Nos casos de atraso no início da obra, no andamento previsto no cronograma e na conclusão da mesma, a 

contratadaestarásujeita àsseguintespenalidades: 

a) Advertênciaporescrito. 

b) Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar no âmbito da Administração 

PúblicaMunicipal. 

c) O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês em que fase, parcela ou etapa de serviços, 

foremefetivamenteconcluídos. 

 

11 MULTAS 

11.1 Ocorrendo descumprimento de qualquer obrigação assumida pela CONTRATADA, esta responderá pelo 

pagamentodeumamultadiáriacorrespondentea0,05%(cincocentésimosporcento),calculadasobreovalortotaldoCONTR

ATO,contadaapenalidadeapartirdadataemquesecaracterizaroinadimplementoatéadatadoadimplemento. 

11.2 CasoaCONTRATADAnãocumpraoprazocontratualdefinidonaCLÁUSULAQUINTA-PRAZODEEXECUÇÃO, esta 

responderá pelo pagamento de uma multa diária correspondente a 0,10% (hum décimo por cento),calculada sobre o 

valor total do CONTRATO, contada a penalidade a partir da data em que se caracterizar 

oinadimplementoatéadatadoadimplemento,podendoaPMSArescindiroCONTRATOseasituaçãodeinadimplementoper

manecer após30 (trinta)diascontadosda datadoinício da aplicação damulta. 

11.3 Semprejuízodeoutrassançõescabíveis,ocorrendorescisãopormotivoimputávelàCONTRATADA,estaresponderápor 

multa rescisória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do CONTRATO, contada 

apenalidadeapartir dadata emquese caracterizaroinadimplemento,inclusive, atéadata do adimplemento. 

a) Multascalculadaspela seguinteequação: 

M= V.F. N 
 

T. 

Onde: 

M=valorda multa. 

V=valorcorrespondenteafase, aetapaouparceladoserviço ematraso. 

T =prazo concedido para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias corridos do cronograma 

físico.N=períodode atraso emdiascorridos. 

F=fatorprogressivo segundoatabelaaseguir. 

 

PERÍODODEATRASOEMDIASCORRIDOS F 

1º - Até10 dias 0,03 

2º - De11 a20 dias 0,06 

3º - De21 a30 dias 0,09 

4º - De31 a40 dias 0,12 

5º -Acima de40dias 0,15 

 

b) Ovalordamultaaplicadaserácobradonafaturadomêsemqueafase,parcelaouetapadosserviçosforemefetivamentec

oncluídos. 

c) Suspensãotemporáriadodireitodelicitar,contratarousubcontratarnoâmbitodaAdministraçãoPúblicaMunicipalpo

r umprazode 02(dois) anos. 

 

12 GARANTIADEEXECUÇÃOCONTRATUAL 

12.1 Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a CONTRATADA caucionará junto à PMSA, 

nadatadeassinaturadoCONTRATO,importânciacorrespondentea5%(cincoporcento)dovalordoCONTRATO,porqualq

uerumdosmeiosprevistonoArtigo56,parágrafo1ºdaLei Nº 8.666/93. 
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12.2 Asgarantiasdequetrataesteitem,nãoexecutadasnostermosdesteCONTRATO,serãorestituídasaté30(trinta)diascontadosd

adata deassinatura, pelaspartes,doTERMO DERECEBIMENTO DE OBRA. 

12.3 Ocorrendo a hipótese de o prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do Contrato, 

ficaaproponentevencedoraobrigadaaapresentaràPrefeituraMunicipalnovagarantiaemfavordamesma,comprazodevalida

deprorrogada. 

12.4 Agarantiaprestadapelacontratadaseráliberadaourestituídaapósaexecuçãoerecebimento 

definitivodoobjetodocontrato,e,quando emdinheiroatualizada monetariamentecombasenosíndicesfinanceiros. 

 

13 DISPOSIÇÕESGERAIS 

13.1 A CONTRATADA, ao assinar o presente CONTRATO, declara ter tomado pleno conhecimento do projeto, 

dasespecificaçõestécnicasedemaisdocumentosnecessáriosaexecuçãodaobraerealizadoinvestigaçõesaseuexclusivocrité

rio, suficientes para o conhecimento das condições de execução dos trabalhos e que poderão interferir nos 

seusprazose custos, nãosendoaPMSA responsávelpor qualquerfalha decorrentedessasinvestigações. 

13.2 Em todos os casos em que a execução dos serviços, por motivos imputáveis à CONTRATADA, ocasionar 

prejuízosaos serviços já executados, a CONTRATADA arcará com os custos de restauração para recolocá-los em suas 

condiçõesoriginais. 

13.3 A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos serviços, assumindo inteira, total e 

exclusivaresponsabilidadepela suaexecuçãoe qualidade técnicadosmesmos. 

13.4 FicadesignadooSr.XXXXXXXXXXX,EngenheiroCivildaPMSA–DepartamentodeEngenharia da PMSA, ou outro 

que a PMSA venha a nomear, para acompanhar e fiscalizar o Contrato, e comoresponsávelparaesclarecimentode 

quaisquer dúvidas, alteraçõese definições. 

 

14 FORO 

14.1 As partes elegem o Foro da Comarca de SANTANA DO ARAGUAIA com exclusão de qualquer outro, para a 

solução de qualquerdemandaoriunda desteinstrumento. 

 

Eporestaremjustoseacordados,assinamestecontratoem3(três)viasdeigualteoreforma,napresençadastestemunhasabaixo 

firmadas. 

 

SANTANA DO ARAGUAIA(PA.),.......de .... de2021 

 

 
 

CONTRATANTE  CONTRATADA 

TESTEMUNHA  TESTEMUNHA 



 
 

ESTADODOPARÁ 
PrefeituraMunicipaldeSantanadoAraguaia 

Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXOX- MINUTADEATADEREGISTRO DEPREÇOS 
PROCESSO Nº 067/2021-

PMSACONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021-COMISSÃO  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita no CNPJ: 
05.832.977/0001-99, situada na avenida Gilberto Carvelhi SNº - Praça dos Três Poderes – Centro – Santana do Araguaia – PA, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 298333 SSP/TO  e 

CPF:377.205.702-00, residente e domiciliado no Municipio de Santana do Araguaia – PA, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , estabelecida na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , CNPJ. /MF, n. º . . . . . . 
. . . . . . . . , neste ato representada por . . . . . . . . . . . . , Senhor (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente em decorrência do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.067/2021, referente à 
Concorrência nº001/2021, homologado em . . . . / . . . . / . . . . , mediante sujeição mútua às seguintes Cláusulas contratuais: 
 

 

OBJETO:Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obra 
de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente (CBUQ), sobre Asfalto e Calçamento existente em uma 
área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ), em uma área de 7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do Araguaia – PA. 

 

Item Unid. Quant. Discriminação VLUnitR$ VL.TotalR$ 

      

1 PrazodevalidadedapresenteAtadeRegistro dePreços:12(doze)meses,nãopodendo serprorrogada. 

2 OAdjudicatário ficacientedequenão háobrigatoriedade,porpartedaAdministração,emcontratar. 

3 ConformeaconveniênciadaAdministraçãoseráenviadanotificaçãoparaassinaturadecontratoesolicitaçãodeforneciment

os,quedeveráserentregueconformeaCONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021COMISSÃO . 

4 AdetentoradaAtadeRegistrodePreçosquenãopudermanteropreçoregistrado,deverárequerer,justificadamente,ao 

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço registrado antes da formulação do 

vínculocontratual. 

5 Umavezcelebrado o Contrato,não caberá, a contratada,desistênciadaexecuçãodoobjetocontratado; 

6 OAdjudicatáriodevemanterascondiçõesdehabilitaçãodurantetodaavigênciadopresenteregistro,cientedequeacada 

solicitaçãoserãoverificadasascertidõesrelativasàquelascondições. 

7 ASecretaria MunicipaldeObras e Serviços Publicos éoórgãogestordapresenteARP. 

8 O servidor designado para Gerenciar a Ata de Registro de Preços será o Sr. XXXXXXXXXXX, Matrícula 

XXXX,lotado naSecretariaMunicipaldeXXXXXXX- XXXXououtroposteriormentedesignado pelaXXXX; 

9 As despesas com o pagamento do objeto serão oriundas do Erário Municipal com uso de Dotações 

Orçamentáriasque somente será exigida no ato da formalização do contrato ou outro documento hábil, conforme 

disposto noDecreto Municipal Nº 1009/2017; 

10 ApresenteAtadeRegistrodePreçosseráregidapeloeditaldaCONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021COMISSÃO , pela 

Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares,em especial o Decreto Municipal 

Nº 1009/2017, bem como, as cláusulas e condições especificadas no 

instrumentoconvocatório,incluindoodispostoemseusanexos. 

11 Apesardasquantidadesestimadasedefinidas,ospedidosserãofeitosaolongodavigênciadaATADEREGISTRODEPREÇ

OS,deacordocomointeressedaadministraçãopública,nãohavendoquantidademínimanemobrigatoriedadede 

combinaçãode itens. 

12 AAtadeRegistrodepreços,durantesuavigência,somentepoderáser utilizadaporórgãoouentidadedaAdministração que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e expressa autorização 

doGerentedaAtaeainda,comaanuênciadoSecretárioMunicipalde

,nostermosdoDecreto Municipal Nº 1009/2017. 

13 E por estarem justos e verdadeiros, firmam o presente instrumento, que vai assinado eletronicamente por meio 

deCertificadoDigital(AssinaturaEletrônica),usandoo e-CPFdo contratanteeoe-CNPJdocontratado(Resolução nº 

11.535eResoluçãonº11.536/TCM,de2014). 

 

SECRETARIA  CONTRATADA 



 
 

ESTADODOPARÁ 
PrefeituraMunicipaldeSantanadoAraguaia 

Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXO - XI 

TERMODERETIRADADO EDITAL 

 

 

PROCESSONº 067/2021-PMSA 

CONCORRÊNCIA(SRP)Nº001/2021-COMISSÃO  

 
 

OBJETO:Registro de Preço para Futura, Eventual e Parcelada Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obra 
de Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso usinado á Quente (CBUQ), sobre Asfalto e Calçamento existente em uma 
área de 99.819,50M2 na sede do Municipio e Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ), em uma área de 7.490m2, No (Distrito de Barreira dos Campos) no Municipio de Santana do Araguaia – PA.. 

 

DADOSDAEMPRESAADQUIRENTE DOEDITAL: 

 

Razão Social: CNPJ Nº    
 

Endereço: Cidade: Estado:  
 

Telefone/FAX: E-mail:  
 

Representante:   
 

Recebemosnestadata,cópiadoinstrumento convocatóriodalicitação acimaidentificada. 

 
 

Local: , de de . 

 

 

 
Assinatura 

 

 

SenhorLicitante, 

 

Visando comunicação futura entre esta Comissão Permanente de Licitação e essa empresa, solicito de 

VossaSenhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação –PMSA 

pore-mail(licitacaopmsa@gmail.com). 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação –PMSA da comunicação de 

eventuaisretificaçõesocorridasno instrumentoconvocatório,bemcomodequaisquerinformaçõesadicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacaopmsa@gmail.com


 
 

ESTADODOPARÁ 
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ANEXO XII 
 
TOMADA DE PREÇO Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.068/2021 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 
 
 

___________________________________________________, inscrito no CNPJ nº ____________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ____________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ______________________, e do CPF nº __________________________________, DECLARA para os devidos 
fins de direito, que não possuímos sócios, que pertençam a administração municipal e que tenha relação de parentesco, em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais ou agentes 
políticos, inclusive de autarquias, institutos, agências, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, 
bem como com todos os demais ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento, tanto das administrações públicas 
municipais diretas como das indiretas, que esteja em desacordo com a Súmula 13 do STF e art. 9  da Lei 8.666/93. 
 
 

_____________, em ____ de __________________ de 2021. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 

Obs: reconhecer firma do representante que assinar. 
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