
 

 
 

 
ED I T A L 

 
 
 
PROC. ADM. N° 00000125/22 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº3/2022-00007 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
 
 
 
Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 
sediado a Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA, 
realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, sob a 
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e demais Legislações aplicáveis a este 
procedimento, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 

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

1.1.  Até às 08:00 horas, do dia 22 de setembro de 2022, no endereço Praça Licurgo 
Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA, sala da Comissão de 
Licitação de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, para entrega dos Envelopes n° 01, com os 
documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
2.1.  Às 09:00 horas, do dia 22 de setembro de 2022, na Praça Licurgo Peixoto, 130, 
Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA, sito, Sala de reunião da Comissão de 
Licitação, local amplo, mantendo o distanciamento social, bem como o uso de máscaras, terá 
início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on-line” 
ao SICAF. 

2.2. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando 
para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de 
Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os envelopes contendo a 



 

 
 

habilitação e propostas, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 
1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

2.2.1. A autenticação de documentos pela Comissão Permanente de Licitação do município 
de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, deverá ser agendada pelo e-mail: 
cpl.smg2021@gmail.com. 

 
2.4. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta CONCORRÊNCIA realizar-se-ão no primeiro dia útil de 
funcionamento que se seguir no mesmo horário e local, salvo por motivo de força maior, ou 
qualquer outro fato imprevisível, quando então será dada ampla divulgação da nova data. 
 
3. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta 
CONCORRÊNCIA, com respeito a: 
 
3.1 - recebimento dos envelopes Documentação e Proposta; 
 
3.2 - abertura dos envelopes Documentação e verificação da situação da licitante; 
 
3.3 - abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas. 
 
3.4.  As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação, pelo 
menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas 
diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto 
a: 
 

 3.5 - habilitação ou inabilitação da licitante; 
 
 3.6 - julgamento das propostas; 
 
 3.7 - resultado de recurso porventura interposto; 
 
 3.8 - resultado de julgamento desta CONCORRÊNCIA. 
 
 4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas 
em participar do certame, de preferência, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data 
estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

 
 5. A resposta da Comissão de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado será 

divulgada mediante publicação, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas 
diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes. 
 

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 
 



 

 
 

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

6.2. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; 
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

6.2.1. Representante designado pela empresa licitante,  que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

6.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 
licitante. 
 
DO OBJETO 
 
7.  A Presente Licitação Tem Como Objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA 
OBRA DE CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 
(RUA PAREDÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NOS TERMOS 
DO CONVÊNIO N° 850077/2017 CELEBRADO ENTRE O NINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
DA PARTICIÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
8. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação  

8.1. Não poderão participar desta licitação: 

8.2. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

8.2.1. Que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 



 

 
 

8.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

8.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993c/c 

com os impedimentos legais previstos nos arts. 29, IX e Art. 54, caput; I, “a”; II, “a” todos 

da Constituição Federal, art. 1011, §1º do Código Civil/02 e art. 81 da Constituição Estadual 

do Pará, referente à vedação da atividade de empresário aos ocupantes de cargos ou funções 

públicas tais como os de deputados federais, senadores, vereadores, prefeitos, secretários, 

uma vez são incompatíveis com o exercício da livre atividade empresarial, sob pena de 

nulidade do procedimento licitatório caso seja vencedor e omita essa condição; 

8.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

8.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, em razão da diversidade 

dos serviços constantes do Objeto deste edital e anexos; 

8.2.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   

8.2.7. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017). 

8.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

8.3.1.  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e 

art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 

pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

8.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 

8.5. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma do art. 6º 



 

 
 

da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, desde que os serviços objeto desta licitação 

se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público 

e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do 

Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos. 

8.6. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, e o disposto na Resolução nº 02, de 2008, da 

SEFA/PA. 

 
DO PROCEDIMENTO 

 
 9. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os documentos para 

credenciamento e envelopes Documentação e Proposta até o dia, horário e local já fixados 
neste edital. 

 
 9.1 - Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 

como ouvinte. 
 
 10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta 
CONCORRÊNCIA. 

 
 11. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão 

abertos, na presença das interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e 
dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais das 
licitantes presentes. 

 
 11.1 - Abertos os envelopes Documentação, a Comissão de Licitação, a seu juízo exclusivo, 

poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das 
habilitadas e das inabilitadas. 
  
11.2 -  Não havendo possibilidade para divulgar o nome de empresa habilitada ou inabilitada, 
o resultado será divulgado por meio de Publicação salvo com referência àquelas que 
puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das 
licitantes em até 03 (três) dias úteis. 
 
12. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta 
CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
13. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização 
de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, 
eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, as dúvidas serão 



 

 
 

consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, 
ou mediante ofício ou publicação. 
 
14. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes Proposta. 
 
14.1 - As licitantes serão convocadas a comparecerem, ficando os envelopes contendo as 
referidas Propostas sob a guarda da Comissão de Licitação, devidamente lacrados e 
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes 
presentes. 
 
15. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo a Proposta, serão 
abertos: 
 
15.1 - se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes 
ao direito de interposição de recurso; ou 
 
15.2 - após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; 
ou 
 
15.3 - após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 
 
16. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será realizada em sessão pública, da 
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação, 
consignando, se for o caso, os registros efetuados pelos representantes legais das licitantes 
presentes. 
 
16.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita 
no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e 
 
16.2 - a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
17. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
 
17.1 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e 
Proposta em único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das 
propostas apresentadas com os requisitos do Edital, os envelopes não abertos já rubricados 
no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horários marcados para 
prosseguimento dos trabalhos. 
 
18 . Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
19 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes Proposta, não 
caberá desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em 



 

 
 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
20 - É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que 
deveriam constar originariamente da documentação e das propostas. 
 
21 - Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião 
de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 
 
22 - Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficarão à disposição das 
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da 
licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão 
destruídos pela Comissão de Licitação. 
 
DA VISTORIA 
 
23. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, devido a complexidade e 
logísticas, os licitantes deverão realizar vistoria nas instalações do local de execução dos 
serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 
apenas em dias úteis, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: 
cpl.smg2021@gmail.com. 
 
23.1. O licitante que solicitar visita técnica deverá cumprir, integralmente, as medidas 
sanitárias impostas pelo poder público, quanto ao uso de equipamentos de proteção 
individual, como máscaras, e a manutenção do distanciamento social mínimo durante a 
visita.  
 
23.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até dois dias anteriores à data prevista para a abertura da sessão pública.  
  
24. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  
 
25. A Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as condições para o 
cumprimento do objeto da presente licitação emitida pelo Servidor designado pela Prefeitura 
Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA deverá constar dentro do envelope n° 01, 
sob pena de Inabilitação. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
 26 - Até o dia, horários e local fixados neste Edital, cada licitante deverá apresentar à 

Comissão de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em 

mailto:cpl.smg2021@gmail.com


 

 
 

envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, além do nome comercial da licitante, os seguintes dizeres: 

 
 
 CONCORRENCIA Nº 3/2022-00007 
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 
 DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 
 PROPONENTE: ______________ 
 
 CONCORRENCIA Nº 3/2022-00007 
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 
 PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 
 PROPONENTE: ______________ 
 
 26.1 - A apresentação da proposta fará prova de que a Proponente: 
 
 26.1.1 - Não tem dúvidas sobre quaisquer dos documentos que compõem o Edital e demais 

elementos instrutores da licitação, não podendo reivindicar posterior desconhecimento ou 
falta de recebimento de quaisquer das partes que o integra; 

 
 26.1.2 - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os 

comparou entre si e obtiveram expressamente da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ/PA - informações necessárias para a apresentação da proposta; 

 
 26.1.3 - Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital; 
 
 26.1.4 - Considerou  que  o  Edital  e  seus  anexos  referentes  a  esta  licitação permitiram 

a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória; 
 
 26.1.5 - Visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos mesmos; 
 
 26.1.6 -  Dispõe  dos  equipamentos  mínimos  necessários  para  a  execução  das obras; 
 
 26.1.7 -  Incluiu  nos  preços ofertados  todas  as  despesas  da  obra  e  encargos a seguir 

relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, 
administração local e central, controle tecnológico de qualidade e testes das obras que forem 
necessários, mão-de-obra especializada que se fizer necessária, seguros em geral, encargos 
da legislação social,  trabalhista,  previdenciária,  infortunística do trabalho e outros 
fenômenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, 
dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, Estaduais e 
Federais que incidirem sobre a obra, sem direito a repasse à PMSMG, custos e lucro, bem 
como dissídios e acordos coletivos, vigentes na data da proposta. 
 
DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE No  1 
 



 

 
 

27. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:). 

27.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

27.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
27.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

27.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. 
27.2.1.1.1. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

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

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

27.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 



 

 
 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

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

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

27.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, 
deverão apresentar, no envelope nº 1, a seguinte documentação relativa à Habilitação 
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-
Financeira, nas condições descritas adiante. 

 
Observações: 
 
 1) as declarações relacionadas exigidas neste Edital (exceto aquela que serão 
expedidas pela Comissão de Licitação), deverão estar emitidas em papéis timbrados dos 
Órgãos ou Empresas que as expediram; 
 
 2) o representante legal que assinar, pela empresa licitante, deverá estar credenciado 
para esse fim, e ser comprovado se a Comissão de Licitação vier a exigir; 
  
28. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
   a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
   b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
   b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva; 
 
   c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e 
 
   d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
   e) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 



 

 
 

art. 27 da Lei nº 8.666/93.  
 
                      f) registro ou inscrição na entidade competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente 
CONCORRENCIA. 
           
28.1.  - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
   a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
   b) prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, ou 
municipal ou distrital, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
   c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
   c 1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 
Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
 
   d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
   e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do 
Título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, 
de 1º de maio de 1943 (Lei nº.12.440, de 07 de junho de 2011).  
    

                           f) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição: 

                           g) Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço 
inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

                           h) Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal 
desde que a interessada apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido 
a Presidente; 

                            i)Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 
05 ( cinco) dias úteis inicialmente concedidos; 



 

 
 

                          j) A não regularização da documentação, no prazo previsto neste 
item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
Relativa à Qualificação Técnica 
 
28.2. As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 
técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  
28.2.1- Certidão de Registro e Quitação da Empresa e de todos os responsável(s) técnico(s) 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em vigor e da região a que está 
vinculada a licitante, sendo: Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental e Engenheiro 
Químico. 
 
28.2.2. Licença de operação ambiental da sede da Licitante. 
 
28.3- Comprovação de aptidão técnica da Licitante (Capacidade Técnico-Operacional), para 
as atividades descritas neste Edital, deverá ser efetuada através da comprovação de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de 
características semelhantes e compatíveis com a complexidade tecnológica e operacional 
para os itens mais relevantes, nos termos do Art. 30, II da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
28.3.1.O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços;  
 
28.3.2. A Capacitação Técnico-Profissional deverá ser constatada através de comprovação 
de que a licitante possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega da proposta, 
o seguinte profissional: 01 Engenheiro Civil e outro profissional com formação em 
segurança do trabalho devidamente registrado em órgão competente, em razão do objeto 
desta licitação tratar-se de execução de Recuperação asfáltica no Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço compatível com a área de atuação de cada profissional. 
  
28.3.2.1. A comprovação da capacidade técnica será feita por meio de certidão ou atestado, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia CREA, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação. A empresa licitante de outro ente da federação deverá apresentar visto do 
CREA/PA; e 
 
28.3.4. atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado (capacidade 
técnico- profissional) devidamente registrado no CREA, através de CAT – Certidão de 
Acervo Técnico, que comprove que os profissionais indicados pela empresa licitante, são 
detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de 



 

 
 

características e complexidade tecnológica e operacional compatíveis ao do objeto da 
presente licitação, correspondente a sua área de atuação. 
 
28.3.5.Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo 
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 
de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 
 
28.3.6. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade 
técnico-profissional deverão participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
previamente pela Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; 
 
28.3.7. Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá no 
Canteiro de Obra se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, um 
Engenheiro Civil e outro profissional com formação em segurança do trabalho, responsável 
pela execução da obra, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA ou outra 
entidade competente, cujo nome deverá constar na Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART) relativa ao objeto da presente licitação, bem como disporá de pessoal técnico, 
equipamentos e ferramentas necessários à execução da obra; 
 
28.3.8. Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível, para a 
execução do objeto com a descrição de equipamentos, equivalentes ou similares, bem como 
seus quantitativos devidamente listados conforme especificação técnica com a relação da 
equipe técnica, com as devidas comprovações de vínculos empregatícios que se 
responsabilizará pela obra, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto desta 
licitação, acompanhada de sua qualificação, integrada obrigatoriamente pelo profissional 
detentor de atestado de comprovação da capacidade técnica exigido, bem como apresentar 
profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenheiro Químico acompanhado 
de documentos de identificação oficial com foto e vínculo empregatício com a empresa. 
 
28.3.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade das correspondentes Certidões de Acervo 
Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e 
serviços de engenharia.  
       
29.4.Declaração indicando o(s) nome(s), CPF, nº(s) do registro na entidade profissional 
competente, do(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos serviços 
de que trata o objeto desta CONCORRÊNCIA; 
  
28.4.1- declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a licitante 
recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objeto desta 
CONCORRÊNCIA. 
 



 

 
 

   a) Se, por qualquer motivo, a referida declaração não estiver junto à 
documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão de 
Licitação, para fins de habilitação e; 
 

b) declaração de que trata esta Condição será emitida no momento em 
que a empresa retirar o Edital diretamente na Comissão de Licitação. 
 
28.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

a.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

a.2) as empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração 

Digital -SPED, deverão comprovar a Escrituração Contábil Digital - ECD por meio de recibo 

de entrega junto a Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço Patrimonial do 

último exercício social exigível; 

 a.3) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social; 

b) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

b.1) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores 

a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente 



 

 
 

deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a10 (dez 

por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante; 

c.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou 

extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de 

recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

requisitos de habilitação. 

 
29.  A empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de proposta, o 
percentual de 1% (um por cento) do valor do somatório dos itens em que a licitante optou 
concorrer, e que compõem esta CONCORRENCIA. Esta caução poderá ser feita em 
qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seu artigo 56, §1º , a fim de proteger 
a Entidade de Licitação contra atos ou omissões das Licitantes.  
 
   a) A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, até o dia marcado para a abertura do certame, o 
comprovante de caução de Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor do somatório 
dos itens em que a licitante optou concorrer, e que compõem esta CONCORRENCIA, 
quando receberá um RECIBO comprovando tal comprovante, o qual fará parte do 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob pena de INABILITAÇÃO. 
 
   b) A caução em dinheiro deverá ser depositada em CONTA 
BANCÁRIA em nome  da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 
 

c) A  licitante que optar por recolher caução em dinheiro, deverá 
solicitar os dados bancários  através do e- mail: cpl.smg2021@gmail.com, até 48 horas antes 
da data de abertura do certame prevista no preambulo deste edital. 
 
 
30 –  Outros declarações e documentos 

I. Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da 
jurisdição fiscal da empresa licitante, da pessoa jurídica, sede ou filial, conforme o caso; 
II.   Declaração de localização e funcionamento indicando o endereço da sede da 
licitante, (em conformidade com o ANEXO III); 
III. Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva; 
IV. Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) 
não é(são) servidor(es) público(s) do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ /PA; 



 

 
 

V. Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, 
inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal (em conformidade com o 
ANEXO deste edital); 
VI. Declaração expressa de total concordância com os termos deste edital e seus anexos; 
 
30.1 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 
 
30.2 - em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 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; 
 
   c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
   d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica 
poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 
 
30.3 documentos datados dos últimos 90 (Noventa) dias até a data de abertura do Envelope 
nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e: 
 
   a) não se enquadram no prazo de que trata esta Condição os 
documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade 
(responsabilidade) técnica. 
 
30.4 - Os documentos exigidos nesta CONCORRÊNCIA poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por 
membro da Comissão de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
30.5 - Os documentos serão autenticados pela Comissão de Licitação, a partir do original; 
 
30.6 - serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
30.7. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
 
30.8 - a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário. 
 
DA PROPOSTA - ENVELOPE No  2 
 
31-A proposta contida no Envelope nº 2 deverá conter na sua primeira página uma Carta 
proposta contendo obrigatoriamente o valor da proposta, declaração de elaboração 



 

 
 

independente de proposta, bem como ser apresentada da seguinte forma: 
 
31.1 - em original,  de  preferência  emitida por computador ou datilografada,  em uma única 
via, redigida com clareza,  sem  emendas,  rasuras,  acréscimos  ou  entrelinhas,  devidamente  
datada  e  assinada  pelo representante legal da empresa licitante, em um envelope lacrado, 
como também rubricadas todas assuas folhas; 
 
31.2- fazer menção ao número desta CONCORRÊNCIA e conter a nome comercial da 
licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo 
endereço com CEP, bem como banco, a agência e os respectivos códigos e o número da 
conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 
 
31.3 - indicação dos preços; 
 
31.4 - indicação dos prazos; 
 
31.5 - anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços; 
 
31.6- quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 
 
32. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os 
desenhos fornecidos para execução dos serviços. 
 
33. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação a 
prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, ou de qualquer outra condição que 
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar 
apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação. 
 
34 - Não Serão corrigidos pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação e o preço global das propostas referente a cada item, se faltar, bem como as 
divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando 
prevalecerá sempre o primeiro; 
 
34.1 - a falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante 
ou na proposta não poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura 
dos envelopes Documentação e Proposta. e 
 
34.2 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo não poderá também ser preenchida pelos 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DA 
DOCUMENTAÇÃO. 
 
DOS PREÇOS 
 
35. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item, fixos e irreajustáveis e, 
ainda, o global da proposta. 
 
35.1 - Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos 



 

 
 

indicados nas planilhas de orçamento do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; 
  
35.2 - a licitante deverá indicar o percentual do BDI. 
 
35.3 - Os quantitativos indicados na planilha de orçamento são meramente estimativos, não 
acarretando ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA qualquer obrigação quanto a 
sua execução ou pagamento. 
 
35.4 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos. 
 
36 - A proponente deverá cotar sua proposta a preços unitários, totalizando ao final, 
conforme Planilha de Quantidade e Preços; 
 
36.1 - A proponente deverá apresentar planilha detalhada da composição unitária de custo 
para cada serviço descrito na Planilha de Quantidades e Preços, bem como discriminar todos 
os materiais envolvidos nos serviços; 
 
36.2 - Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado todos os custos relativos a 
impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, imprevistos, lucros, seguros e obrigações 
sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como 
qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo ou com valores 
inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluída a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA de qualquer 
solidariedade, assim como não serão considerados para majoração dos preços, porquanto 
serão havidos como neles incluídos; 
 
37 -  A  COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS: Deve ser apresentada por todas as 
licitantes, juntamente  com a  proposta  comercial, constando obrigatoriamente  os  
quantitativos  de  material  e mão-de-obra observando-se os pisos salariais das categorias 
envolvidas, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI (Bonificação 
e Despesas Indiretas); 
 
37.1- A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS deve constar todos os itens que a 
compõem, com seus respectivos percentuais; 
 
37.2 - A COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) deve constar todos os 
itens que a compõem, com seus respectivos percentuais. 
 
38 - O preço unitário e total dos itens grafado em algarismos e, preço global da proposta em 
algarismos e por extenso ficando estabelecido que em caso de divergência, prevalecerá o 
último. O valor da referida CONCORRÊNCIA deverá ser cotado em moeda nacional e com 
02 (duas) casas decimais. 
 
DOS PRAZOS 



 

 
 

 
39. Os serviços deverão ser executados no prazo de 180 dias, contados a partir da Ordem de 
Serviço emitida pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
39.1 - O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento 
da Ordem de Serviço expedida pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA e o da 
conclusão, o proposto pela licitante vencedora, se inferior ao máximo definido no caput desta 
Condição; 
 
40 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverão ser 
previamente comunicado ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; 
 
41.O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do 
Termo de Recebimento Definitivo da reforma e adequação a ser emitido por Comissão 
designada pela autoridade competente. 
 
42. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data 
estabelecida no preâmbulo desta CONCORRÊNCIA para o recebimento dos envelopes 
Documentação. 
 
43. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente 
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento. 
 
44. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município 
de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade 
referida a todas as licitantes, por igual prazo, no mínimo. 
 
45. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes Documentação e Proposta, sem a solicitação de prorrogação de prazos ou a 
convocação para celebração do contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos.    
 
DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
46. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e 
II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 
 
46.1 - apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e 
 
46.2 - não atenderem às exigências contidas nesta CONCORRÊNCIA. 
 
47. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores 



 

 
 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 
  a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela Administração; ou 
 
  b) valor orçado pela Administração. 
 
47.1 - Das licitantes classificadas na forma das alíneas "a" e "b" cujo valor global da proposta 
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas acima 
mencionadas, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 
dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença entre 
o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 
 
48. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das 
causas referidas nas Condições anteriores. 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

49. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 
licitantes e da Comissão Permanente de Licitação, apresentará, de uma só vez, os Envelopes 
nº 01 e nº 02, recebidos via correios ou protocolados no setor de protocolos da Prefeitura 
Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ até a data e horário estipulado neste edital, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

49.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos.  

49.2. Sob pena de Inabilitação/desclassificação de propostas do licitante, as declarações 
complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e 
consistem nos seguintes documentos: 

49.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente; 

49.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a abertura dos 
envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
49.2.3. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de 
responsabilidade sócio-ambiental. 
49.2.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006. 
49.2.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem 49.2.4 é facultativa e 
deverá constar dentro do envelope tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas 



 

 
 

que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas 
por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 
49.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá 
realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

49.6. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no 
exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o 
limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de 
atividade no exercício considerado. 

49.6.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-
A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

49.6.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.  

49.7. Depois de ultrapassado os horários previstos neste edital para recebimento dos 
envelopes, nenhum envelope contendo documentação ou proposta será recebido, nem 
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação 
ou proposta de preços já apresentadas.  

49.8. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 
nº 01 - Documentos de Habilitação. 

49.8.1. O conteúdo dos envelopes será obrigatoriamente rubricado pelos membros da 
Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se 
for o caso. 

49.9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

49.10. SICAF;   

49.11. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   



 

 
 

49.12. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

49.13. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 
TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:); A consulta aos 
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com 
o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

49.14. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

49.14.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório. 

49.14.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em 
que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de 
habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente 
por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que 
seja concluída a fase de habilitação. 

49.15. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 
da decisão desfavorável do recurso.  

49.16. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 
n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer que deverá será 
enviado para o e-mail: cpl.smg2021@gmail.com, durante a sessão pública ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

50. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes 
ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

50.5.1. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 
ou só conhecidos após o julgamento. 

50.6. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio deste Instrumento Convocatório. 



 

 
 

50.7. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 
ou desclassificaram. 

50.8. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes que 
optaram em participar presencialmente do certame. 

50.9. Será considerado inabilitado o licitante que: 

50.9.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 
de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do 
SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei 
n° 11.488, de 2007. 

50.9.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

50.10. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 
do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

50.11. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

50.8.A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
51. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta 
CONCORRÊNCIA e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração 
a oferta de menor preço global. 
 
51.1.  A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
Quadro de Pessoal do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA ou, ainda, de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão. 



 

 
 

 
52. A Comissão de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas 
propostas das licitantes. 
 
52.1.  - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com 
preços manifestamente superiores aos orçados pelo Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA, deverão ser estabelecidas, por meio de acordo com a licitante ofertante do 
menor preço, novas bases condizentes com os custos envolvidos. 
 
53. Considera-se menor preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório 
de todos os itens da planilha de preços apresentada de pela proponente. 
 
54. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta CONCORRÊNCIA, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 
ofertas das demais licitantes. 
 
55. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que esta CONCORRÊNCIA não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
56. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 
julgamento da obediência às Condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, e a 
decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital. 
 
DO DESEMPATE 
 
57. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
58. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar 
recurso ao Presidente da Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante 
ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta CONCORRÊNCIA. 
 
59 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta 
CONCORRÊNCIA com vista franqueada aos interessados. 
 
60. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 
de Licitação poderá, no prazo de 05  (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo 
subir, devidamente informado, ao ordenador de despesas do Município de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ/PA, através da Comissão Permanente de Licitação. 
 



 

 
 

61. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser 
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 
 
62 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão de Licitação, logo após ter sido 
protocolizado no Serviço de Protocolo do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
DA ADJUDICAÇÃO 
 
63. A execução dos serviços correspondente ao objeto desta CONCORRÊNCIA será 
adjudicada a uma única empresa, depois de atendidas as Condições deste Edital. 
 
DO TERMO DE CONTRATO 
 
64. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato será 
formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato 
Convocatório. 
 
64.1. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se 
pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 
 
DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
65. O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA convocará oficialmente a licitante 
vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
65.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
65.2. É facultado ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, através da(o) 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, quando a convocada 
não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 
atualizados, ou revogar esta CONCORRÊNCIA, independentemente da cominação prevista 
no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
65.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
66. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, 
§ 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 



 

 
 

condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
67. Será exigida da licitante vencedora a apresentação à Administração, também no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de 
prestação de garantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor global de sua 
contratação, com validade para todo o período de execução dos serviços, mediante a opção 
por uma das seguintes modalidades: 
 
67.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 
67.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em conta bancária 
em favor do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
67.2 - seguro-garantia; 
 
67.3 - fiança bancária; 
 
67.4 - A caução em dinheiro deverá ser depositada na CONTA BANCÁRIA em nome da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, que será informada no ato 
da assinatura do contrato. 
 
68. No caso de rescisão do contrato, por culpa da licitante vencedora, não será devolvida a 
garantia, responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados ao Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 
 
DA VIGÊNCIA 
 
69. A vigência do contrato será  de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua 
assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 
 
DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA 
 
70. Caberá ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, através da(o) PREFEITURA 
MUNICIPALDE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA: 
 
70.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestação 
dos serviços; 
 
70.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora; 
 
70.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
intermédio de Comissão para tanto formalmente designada; 
 



 

 
 

70.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes à reforma e adequação, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido 
e aprovado pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, desde que comprovada a 
necessidade deles; 
 
70.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA ou com as 
especificações constantes deste Edital; 
 
70.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes deste Edital; 
 
70.7 - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio 
de servidor do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, especialmente designado 
para esse fim. 
 
71. Caberá à licitante vencedora: 
 
71.1 -  ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços de reforma e adequação, tais como: 
 
   a) salários; 
 
   b) seguros de acidente; 
 
   c) taxas, impostos e contribuições; 
 
   d) indenizações; 
 
   e) vales-refeição; 
 
   f) vales-transporte; e 
 
   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo; 
 
71.2 -  manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
71.3 -  manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 
e às normas disciplinares do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; 
 
71.4 -  responder pelos danos causados diretamente ao Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da 
reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela(o) PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MIGUEL DO 



 

 
 

GUAMÁ/PA; 
 
71.5 -  responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, quando esses tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços; 
 
71.6 -  arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados na execução dos serviços; 
 
71.7 -  assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
 
71.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. 
 
72 -  no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 
comunicação escrita ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, de forma a evitar 
empecilhos ao perfeito desenvolvimento do objeto deste certame. 
 
72.1 -  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados referentes à reforma e adequação em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 
 
72.2 -  providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, 
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 
72.3 -  fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
 
72.4 -  instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da 
legislação pertinente; 
 
72.5 -  remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local 
da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
 
72.6 -  prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o 
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
 
72.7 -  permitir, aos técnicos do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA e àqueles a 
quem o Município formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde 
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 
 
72.8 -  comunicar ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 
72.9 -  responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de 
obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem 



 

 
 

como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações 
Técnicas; 
 
72.10 -  responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais 
e serviços pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA e pelos atrasos acarretados 
por esta rejeição; 
 
72.11 -  responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal 
executados; 
 
72.12 -  providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando 
do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA julgar necessário; 
 
72.13 -  exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização do Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA, quando solicitado; 
 
72.14 -  responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 
 
72.15 -  submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do Município de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ/PA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade 
técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
 
72.16 -  submeter à Comissão fiscalizadora do Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da 
sua execução, quando solicitado; 
 
72.17 -  garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 
618 do Código Civil Brasileiro; 
 
72.18 -  durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída 
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Município de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, atender aos chamados da (o) PREFEITURA 
MUNICIPALDE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contado da comunicação oficial; e 
 
72.19 -  manter, durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações 
a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
CONCORRÊNCIA. 
 
73. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações: 



 

 
 

 
73.1 - efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 
 
73.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 
73.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
 
73.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. 
 
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
74. À licitante vencedora caberá, ainda: 
 
74.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; 
 
74.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer dos serviços ou em conexão com 
eles, ainda que acontecido em dependência do Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA; 
 
74.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, 
conexão ou continência; e 
 
74.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta CONCORRÊNCIA. 
 
75. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, nem poderá onerar o objeto desta CONCORRÊNCIA, razão 
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com o Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
76. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 
 
76.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 
do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA durante a vigência do contrato; 
 
76.2 - expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se 



 

 
 

houver prévia autorização do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; e 
 
76.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA; 
 
76.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 
pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
77. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
77. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a licitante vencedora e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame 
licitatório. 
 
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
78. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão designada pelo 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 
 
78.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma 
Físico-Financeiro; e 
 
78.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, 
para efeito de pagamento. 
 
79. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a Unidade de fiscalização do 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA ou outro servidor devidamente autorizado 
poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  
 
80. A licitante vencedora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do Município 
de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 
 
81. A licitante vencedora deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 
engenheiro inscrito no CREA e aceito pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 
que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que 
for necessário. 
 
82. O representante do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 



 

 
 

83. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
84. Após concluída, a reforma será recebida provisoriamente pelo Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, mediante termo circunstanciado, assinado pelo Município de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA e pela licitante vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela licitante vencedora. 
 
85. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por Comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
86. A reforma somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão 
pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
87. A atestação das notas fiscais/faturas referentes às etapas dos serviços caberá ao Setor 
competente do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA ou a servidor designado para 
esse fim. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
88. A despesa com a execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA, mediante a 
emissão de nota de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto 
0801.154510015.1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas, Classificação 
econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações 
 
88.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao Município de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, na Lei Orçamentária do Município. 
 
DO PAGAMENTO 
 
89. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará 
ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA a medição dos trabalhos executados. Uma 
vez medidos os serviços pela fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura 
de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA, no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na 
Unidade de fiscalização do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 



 

 
 

89.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 
 
89.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
 
89.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora do Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela 
aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 
 
89.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 
 
89.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela licitante vencedora até o 3º (terceiro) dia 
útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 
 
89.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da Administração, as medições 
poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no 
canteiro da reforma. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será 
o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários 
apresentadas pela licitante vencedora: 
 
89.3.1 - entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela licitante vencedora nesta 
CONCORRÊNCIA menos o BDI contratual; e 
 
89.3.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação 
dos materiais e instalação dos equipamentos. 
 
89.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela licitante vencedora no 
Setor Financeiro do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, para fins de liquidação 
e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento das importâncias 
retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, 
artigo 30, da Lei nº 8.212/91, e alterações posteriores. 
 
89.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues no Setor Financeiro 
do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA em data posterior à indicada na Condição 
acima, será imputado à licitante vencedora o pagamento dos eventuais encargos moratórios 
decorrentes. 
 
89.5 - O pagamento dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - 
CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
 
90. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 
comprovantes dos seguintes documentos: 
 



 

 
 

90.1 - Registro da obra no CREA; 
 
90.2 - Matrícula da obra no INSS; e 
 
90.3 - Relação dos Empregados - RE. 
 
91. O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA reserva-se o direito de recusar o 
pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais 
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas. 
 
92. O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA poderá deduzir da importância a pagar 
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos 
termos desta CONCORRÊNCIA. 
 
93. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de 
preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao Município de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ/PA. 
 
94. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação 
financeira devido pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, entre a data acima 
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
 
 I = (TX)      I = (6/100)     I = 0,00016438 
       -----            ------- 
       365              365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
94.1 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 
 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 



 

 
 

 
95. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Município do de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 
com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA. 
 
96. O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA poderá alterar unilateralmente o 
contrato nos seguintes casos: 
 
96.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; e 
 
96.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
 
DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO 
 
97. No interesse do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, o valor inicial atualizado 
do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
97.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor contratado; e 
 
97.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição; e 
 
97.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo 
as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 
98. Em caso de supressão dos serviços, se a licitante vencedora já houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
DAS PENALIDADES 
 
99. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três 
por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% 
(dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicado oficialmente. 
 
100. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CONCORRÊNCIA, o Município de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 
vencedora as seguintes sanções: 
 
100.1 - advertência; 



 

 
 

 
100.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 
do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 
 
100.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
100.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
101. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 
penalidades tratadas na Condição anterior: 
 
101.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 
101.2 - pela não apresentação da garantia de que trata este Edital; 
 
101.3 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
101.4 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 
 
101.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos 
serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da 
data da rejeição; e 
 
101.6 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 
medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 
 
101.7 - pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste Edital e em sua 
proposta. 
 
102. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ/PA e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
103. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e 
aceito pelo Município, em relação a um dos eventos arrolados na Condição 101, a licitante 
vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
104. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, e declaração de inidoneidade para 



 

 
 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
DA RESCISÃO 
 
105. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
105.1. - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
106. A rescisão do contrato poderá ser: 
 
106.1 - determinada por ato unilateral e escrito do Município de SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ/PA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 
notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 
 
106.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; ou 
 
106.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
107. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
108. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente 
CONCORRÊNCIA, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 
de habilitação (Documentação), devendo o Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 
por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) 
dias úteis. 
 
109. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à 
data marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 
110. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 
CONCORRÊNCIA até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
110.1 - a impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão de Licitação, logo após 
ter sido protocolizada junto ao Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
DA CONCORRENCIA 
 



 

 
 

111. A critério do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, esta CONCORRÊNCIA 
poderá: 
 
111.1 - ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 
 
111.2 - ser revogada, a juízo do Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, se for 
considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 
ou 
 
111.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Administração. 
 
112. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta CONCORRÊNCIA: 
 
112.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 
de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 
 
112.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado na alínea anterior; e 
 
112.3 -  no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
113. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes dos 
Anexos deste Edital, serão resolvidas pelo setor competente do Município de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ/PA. 
 
114. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
licitante vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada 
serviços constantes das Especificações. 
 
115. A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 
 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
116. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do 
contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação do 
Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, para representar a licitante vencedora na 
execução do contrato. 
 
117. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contados a partir da homologação da adjudicação. A Garantia de Proposta 



 

 
 

das Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir 
do encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o prazo de 
devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 
 
118. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o 
Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual. 
 
119.A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante 
no prazo de até 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações contratuais. 
 
120. Faculta-se a Comissão de Licitação, visitar in loco, a sede da empresa participante desta 
CONCORRÊNCIA, para fins de comprovação da existência de endereço físico e 
confirmação da autenticidade das fotografias porventura apresentadas, bem como constatar 
que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade. 
Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão de Licitação fotografar a área externa 
(fachada) e área interna do imóvel onde está localizada a empresa.  
 
 121. Concluída a visita in loco e constatado que o endereço da empresa participante é 
fictício, podendo esta ser considerada uma “empresa fantasma”, ou as fotografias 
apresentadas pela empresa licitante não corresponderem a realidade constada in loco, a 
Comissão de Licitação excluirá a participação da empresa do certame, declarando-a 
inidônea, garantida a prévia defesa em processo regular e encaminhará os autos do processo 
para o Ministério Público, para aplicar as demais penalidades previstas em lei. 
  
122. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação do Município 
de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, na Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-
000- São Miguel do Guamá/PA. 
DOS ANEXOS 
 
123. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 
 ANEXO I    -    Memorial descritivo / Projeto Básico; 
 ANEXO II   -    Planilha Orçamentária; 
 ANEXO III - Minuta de Contrato; 
 ANEXO IV  - Modelos de documentos exigidos (declarações); 
 
DO FORO 
124. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca do Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 
 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 22 de agosto de 2022. 

 
EDIVANE TRISTÃO DOS SANTOS ALVES 

Comissão de Licitação 
Presidente 
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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objeto: Pavimentação de vias urbanas de São Miguel do Guamá/Pará 

Convênio nº 850077/2017- Rua do Paredão 
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São Miguel do Guamá é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Zona 
Guajarina e abrange uma área de 1.110,175 km², na região nordeste, sendo cortada pelo rio 
Guamá, de Oeste para Leste, onde, em sua margem esquerda, situa-se a sede do município. 
Localiza-se no norte brasileiro com coordenadas geográficas: latitude 01º37'36" Sul e longitude 
47º29'00" Oeste. 
 

A economia sobre é baseada na fabricação de tijolos, telhas e outros tipos de 
artefatos, no qual existem em média cerca de 50 indústrias, produzindo ao mês cerca de 
30 milhões de tijolos e 8 milhões de telhas, sendo vendidas para todas as regiões do país. 

 
Este projeto trata da pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização da 

rua do Paredão e tem por objetivo melhorar a trafegabilidade e o desenvolvimento 
territorial e regional, assim como, urbanizar a via proporcionando melhores condições 
humanísticas para os habitantes do município. 
 

Para a execução desta obra será necessário equipe técnica formada por 
engenheiro civil e encarregado de obras para acompanhamento dos serviços, de forma 
a garantir a qualidade da execução. 

Durante toda a execução da obra deverá ser mantida em local visível a placa de 
obra executada em chapa de aço galvanizado, com dimensões conforme definido em 
planilha orçamentária. Para dar início à obra, deverão ser executados serviços 
topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamentos e 
greides. 
 

Serão realizados os serviços de terraplenagem que contemplam a escavação de 
volume de material de corte e para aterro de determinados pontos da via, de forma a 
atingir o greide projetado. O material de corte será transportado para o bota- fora, 
localizado a 25,00 km da via e o material de aterro será retirado de uma jazida a 25,00 
km da via. 
 

Serão executados ainda conformação geométrica de plataforma para execução 
de revestimento primário e regularização e compactação de subleito até 20 cm de 
espessura. 

Para a execução do revestimento primário deverá ser executada a escavação do 
material e transporte da jazida até o local da obra. A camada de revestimento primário 
deverá possuir 20 cm que deverá ser devidamente espalhada, conformada, 
regularizada e compactada. Deverão ainda serem apresentados ensaios de base 
estabilizada granulometricamente de forma a comprovar a qualidade do material 
empregado 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

Página 3 de 6 
 

 

A sinalização da via será feita vertical e horizontalmente. A sinalização vertical 
será executada com placas de advertência e regulamentação com lado de 60 cm e 
placas de regulamentação com diâmetro de 20 cm, ambas fixadas em suportes 
metálicos específicos para seus tamanhos. 

Para garantir a acessibilidade da via, será executada ainda calçada em concreto 
não armada, que deverá contar com aterro com solo argilo-arenoso, que será 
transportado da jazida até o local da obra, de forma a atingir o nível especificado em 
projeto. 

A calçada deverá ser moldada in loco com concreto feito na obra com 
acabamento convencional e possuir 6 cm de espessura. Todas as rampas e calçadas 
presentes em projeto serão devidamente sinalizadas com piso podotátil direcional e 
alerta em concreto pré-moldado quadrado de 25 x 25 cm, espessura 2 cm. 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

1.1 Documentos para início da obra: 
 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização 
para o início da obra tais como: 

• Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS);  
• Alvará de Construção de Obra;  
• ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade 

Técnica) de execução dos serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
1.2 - Obrigações da Contratada: 
1.2.1 - Quanto a materiais: 
 
Estabelecer a programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no 

prazo fixado;  
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, o que será recusado pela 

Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;  
Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 

previamente aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização.  

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais de acabamentos a serem 
utilizados na obra. 
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1.2.2 - Quanto à mão-de-obra: 
 
Contratar mão-de-obra idônea, de modo a obter permanentemente na Obra, 

Engenheiro Civil e uma equipe de operários homogênea e eficaz, e de encarregados que 
assegurem o andamento satisfatório dos serviços.  

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança 
aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as 
normas de prevenção de acidentes. 
 

1.2.3 - Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho: 
 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma. 
 
1.2.4 - Quanto à administração da obra: 
 
Manter um Engenheiro Civil qualificado na administração da obra, com carga horária 

mínima equivalente a dois turnos fixos, por semana. 
 
1.3 - Segurança e saúde do trabalho: 

 
A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores;  

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-
18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 
serão: 
 

• Equipamentos para proteção da cabeça  
 

• Equipamentos para Proteção Auditiva  
 

• Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.  
 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 
Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e as consequentes 
responsabilidades legais. 
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1.4 - Diário de Obra: 

 
Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, 

para que sejam registrados pela contratada e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, 
observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 
1.5 - Limpeza da obra: 

 
O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos limpos e 

desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 
 
1.6 - Locação de Instalações e Equipamentos: 
 
A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes dos projetos com as reais condições encontradas 
no local.  

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento dos projetos, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 
1.7 - Especificações de materiais e serviços: 

 
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos dos projetos. 

 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE.  
A existência de Fiscalização, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade 

da contratada pela perfeição da execução de qualquer serviço.  
Ficará a critério da Fiscalização recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento.  
A contratada ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização.  
Caberá à contratada manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os 

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências.  

Caberá à contratada a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem 
como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

Página 6 de 6 
 

 

Todas as medidas serão conferidas no local.  
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.  
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.  
 

1.8 - Quanto ao andamento dos trabalhos: 
 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
contratada deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 
assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;  

À contratada caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, 
esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras. 

 
1.9 - Do prazo de execução: 
 

O prazo para execução dos serviços será o estabelecido no Cronograma Físico, e 
passará a vigorar a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARUZA BAPTISTA 
RESPONSAVEL TÉCNICO 

                                            CAU A 28510-2/PA 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

1.0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
Equipe Técnica: 

 
A equipe técnica empregada na administração Local da obra será composta por um 

auxiliar técnico/assistente de engenharia, encarregado técnico, que ficará encarregado de 
gerir diretamente a equipe envolvida no processo produtivo. 

 
 
2.0. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Placa de obra: 
 

A placa da obra será em chapa galvanizada obedecendo ao modelo fornecido pela 
Governo Federal, que objetiva a exposição de informações 
 

 
3.0. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
 

A CONTRATADA deverá providenciar e programar todos os serviços relacionados 
na presente especificação de acordo com o cronograma e projetos elaborados. 

 
 

4.0. DREANAGEM SUPERFICIAL 
 
 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm 
base x 15 cm altura. Af_06/2016: 

 
Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua 

superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar 
solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, 
sem quaisquer infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

O assentamento do meio-fio deverá ser realizado em colchão de areia e deve ser 
executadas juntas entre os meios-fios com argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), 
preparo manual. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 
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Para a execução das sarjetas, o terreno de fundação deve estar com sua superfície 
devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-
se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, 
micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem 
quaisquer infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 
 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para vias urbanas (uso viário): 

 
Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua 

superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, 
apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar 
solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, 
sem quaisquer infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

O assentamento do meio-fio deverá ser realizado em colchão de areia com 
espessura de 5 cm, e deverão ser executadas juntas entre os meios-fios com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 
 
 
Transporte comercial com caminhão basculante 10m3, rodovia com revestimento 
primário. (Transporte da areia para assentamento do meio-fio): 
 

Os transportes comerciais são aqueles relativos ao deslocamento de materiais que 
veem de fora dos limites da obra ou materiais fornecidos. Esse tipo de transporte é feito, 
geralmente, com caminhão carroceria, a não ser no caso de brita e areia cujo transporte 
comercial é feito em caminhão basculante. 

O serviço consiste no transporte de areia para a realização do assentamento da 
drenagem superficial. 
Critério de medição e pagamento 

A medição será por m³ x km percorrido e executado. Desde que todo o evento 
planejado esteja concluído segundo cronograma de eventos. 
 
5.0. PAVIMENTAÇÃO  
 
Pintura de ligação com emulsão RR-2C: 
 
As emulsões asfálticas RR-2C são constituídos por uma fase asfáltica dispersa em uma fase 
aquosa composta por tensoativos químicos e outros aditivos, resultando em um ligante asfáltico 
que pode ser utilizado a frio para diversos tipos de aplicação. 
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Estas emulsões RR-2C são empregadas é normalmente empregada nos seguintes tipos de 
serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/banho diluído, 
pintura de ligação e macadame betuminoso. 

Deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua 
viscosidade, entretanto é empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar entre 10 
e 40°C. Nunca deve ser aquecida acima de 70°C. Em caso de estocagem por longos períodos 
recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento 
sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de 
diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas 
dos carros tanques deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características 
da emulsão. 
 
Critério de medição e pagamento 
A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. Desde que todo o evento 
planejado esteja concluído segundo cronograma de eventos. 
 
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_09/2017: 
 

A imprimação asfáltica consiste na aplicação de uma fina película de material 
betuminoso sobre uma superfície granular concluída de uma das camadas do pavimento – 
com a base ou a sub-base, por exemplo. Seu objetivo é aumentar a coesão da superfície 
imprimida graças à penetração do material betuminoso utilizado. 

Como o próprio nome da técnica indica, a mesma tem como objetivo 
impermeabilizar a camada inferior e aumentar a aderência com a camada superior. A 
imprimação deve ser executada com materiais que possuem baixa viscosidade na 
temperatura de aplicação e cura suficientemente demorada. 

 
Serviço preliminar: 

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, o executante deve tomar as 
providencias necessárias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos 
já existentes como guia, sarjeta, calçada e guarda-corpo. 
 
Material para aplicação: 

Os materiais betuminosos para imprimação impermeabilizante podem ser de dois 
tipos: asfaltos diluídos ou alcatrão para pavimentação rodoviária. Os tipos de asfalto 
diluído podem ser de cura media, CM- 30. Já o alcatrão pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6. 
Execução: 

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimação 
impermeabilizante deve estar totalmente concluída, com as declividades estipuladas no 
projeto. 
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Temperatura de aplicação: 

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A 
distribuição desse material não pode ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, 
dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária para obtenção da viscosidade 
adequada à distribuição. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura 
correspondente à faixa de viscosidade indicada na NBR 12.950. O material betuminoso 
não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em 
dias chuvosos ou com chuva iminente. 
 
Distribuição da imprimação: 

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que 
possível, em todas as suas faixas de rolamento. Quando não for possível, deve-se 
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimação da faixa adjacente assim que já possa 
ser aberta ao trânsito a faixa imprimida primeiro. 
 
Aplicação da imprimação: 

A aplicação do material betuminoso é feita pela barra de distribuição de um 
caminhão distribuidor. Ele deve percorrer a extensão a ser imprimida em velocidade 
uniforme, segundo trajetória equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das 
propriedades da vazão e do material betuminoso deverão estar em perfeitas condições de 
funcionamento e ser sempre observados. Durante a aplicação, devem ser evitados e 
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfáltico. 
 
Verificação e abertura ao tráfego: 

Após a aplicação, o material asfáltico deve permanecer em repouso até que se 
verifiquem a condições ideias de penetração e cura, de acordo com a natureza e tipo do 
material asfáltico empregado. A imprimação não deve ser submetida à ação direta das 
cargas e da abrasão do transito. Mas, se for necessário, pode-se autorizar o transito sobre 
imprimações impermeabilizantes curadas. 

 
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte: 

 
Serviço consiste na execução de construção do pavimento em toda extensão da 

via, que o serviço deve atender as especificações conforme indicado no projeto. 
O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada e ligação 

(binder), base, regularização ou reforço do pavimento. 
Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de 

chuva. 
O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a 

temperatura ambiente for superiora 10ºC. 
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Todo o carregamento ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte 
do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de 
caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia 
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 
dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua 
procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a 
refinaria e o canteiro de obra. 

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser 
vistoriados antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições 
apropriadas de operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização, em caso de 
CBUQ pronto: 
a) Caminhões basculantes para transporte da mistura; os caminhões, tipo basculante, 
para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas 
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo 
parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A 
utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico óleo diesel, gasolina 
etc., não é permitida. 
b) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para espalhamento e 
acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e 
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As 
acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura 
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 
marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e 
dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem 
irregularidade. 
c) Equipamento para compactação; O equipamento para a compactação deve ser 
constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. 
Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4kgf/cm². 
O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade 
de projeto, enquanto está se encontrar em condições de trabalhabilidade. 
 
Para execução observar o que segue: 
a) Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 
revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter 
sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de 
ligação. 
b) A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 
c) Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 
temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 
d) O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, 
nos veículos especificados anteriormente quando necessário, para que a mistura seja 
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colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com 
lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 
e) A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, 
conforme especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superfície da 
camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse 
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do 
concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a 
mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar compactada, e, consequentemente, 
suportando pressões mais elevadas. A compactação deve ser iniciada pelos bordos, 
longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 
superelevação, a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto 
mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade 
da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em 
que seja atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não são permitas mudanças de direção e inversões bruscas da 
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As 
rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evita a aderência da mistura. 
f) Os revestimentos recém – rolados acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu 
completo resfriamento. 
Os procedimentos seguiram o exposto nas normas DNIT 031/2006 –ES 
“Pavimentos flexíveis – Concreto Asfáltico – Especificação de serviços” e DNER – ES 
313/97 “Pavimentação – concreto betuminoso.” 
 
Critério de medição e pagamento 
A medição será feita por metro cúbico (m³) de serviço executado. Desde que todo o 
evento planejado esteja concluído segundo cronograma de eventos, temperatura essa 
fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de 
pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à 
medida que a mistura seja  
 
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm: 
 

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada e ligação 
(binder), base, regularização ou reforço do pavimento. 
Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva. 
O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a 
temperatura ambiente for superior a 10ºC. 
 

Todo o carregamento ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte 
do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de 
caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia 
de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 
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dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua 
procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a 
refinaria e o canteiro de obra. 
 

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser 
vistoriados antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições 
apropriadas de operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização, em caso de 
CBUQ pronto: 
 

a) Caminhões basculantes para transporte da mistura; os caminhões, tipo basculante, 
para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas 
metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 
cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura 
à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico óleo 
diesel, gasolina etc., não é permitida. 

 
b) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para 

espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, 
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento 
definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, 
para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e 
eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. As acabadoras 
devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à 
temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade. 

 
c) Equipamento para compactação; O equipamento para a compactação deve ser 

constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. 
Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 
8,4kgf/cm². O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a 
mistura na densidade de projeto, enquanto está se encontrar em condições de 
trabalhabilidade. 

 
Para execução observar o que segue: 
 

a) Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 
revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, 
ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita 
uma pintura de ligação. 
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b) A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 
 

c) Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 
temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 

 
d) O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação, nos veículos especificados anteriormente quando necessário, para que a 
mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento 
deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para 
proteger a mistura. 

 
e) A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados, 

conforme especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superfície 
da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, 
sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após 
a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a 
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, 
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso sejam 
empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa 
pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, 
consequentemente, suportando pressões mais elevadas. A compactação deve ser 
iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. 
Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve começar sempre 
do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser 
recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer 
caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a 
compactação especificada. Durante a rolagem não são permitas mudanças de 
direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento 
sobre o revestimento recém – rolado. As rodas devem ser umedecidas 
adequadamente, de modo a evita a aderência da mistura. 

 
f) Os revestimentos recém – rolados acabados devem ser mantidos sem tráfego, até 

o seu completo resfriamento. 
 

Os procedimentos seguiram o exposto nas normas DNIT 031/2006 –ES “Pavimentos 
flexíveis – Concreto Asfáltico – Especificação de serviços” e DNER – ES 313/97 
“Pavimentação – concreto betuminoso.” 
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Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação 
urbana: 

 
O serviço contempla o transporte de massa asfáltica necessária para a realização 

da pavimentação de toda a via. 
Para a realização dos cálculos considerou o DTM = 31,4 Km, e o volume transportado 
será de acordo com o projeto. 

Critério de medição e pagamento 
A medição será feita por m³ x km de serviço executado. Desde que todo evento 

planejado esteja concluído segundo cronograma de eventos. 
  
6.0. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 
 

A sinalização das vias foram elaborada de acordo com as instruções atualmente 
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT. 

Os serviços para confecção, implantação dos dispositivos de sinalização, e 
demarcação de faixas sobre o pavimento, deverão ser executados de acordo com o 
Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT, Resolução nº 666/86 de 23/01/86 do 
Conselho Nacional de Trânsito e com as presentes Especificações Complementares. 

Para as demarcações no pavimento, o mesmo deverá estar perfeitamente limpo e 
seco antes da aplicação da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da 
aplicação. 

Esta deve ser aplicada de preferência com máquina automotriz, provida de pistola 
automática. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direção, 
símbolos e letras, admitir-se-á o uso de pincel. 

Durante a aplicação, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores 
automáticos da máquina aplicadora, a manualmente, em intervalos não superiores a 30 
minutos. 

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressão e altura da 
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm. 

As tintas para a demarcação dos pavimentos deverão ser refletivas, contendo 
minúsculas esferas de vidro, pré-misturadas ou não, previamente aprovadas, com base 
em normas usuais do DNIT. A aplicação deverá ter garantia mínima de 12 meses. 

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a 
confecção das placas de sinalização e de logradouro são: aço, alumínio, plástico reforçado 
e madeira imunizada. 

As tintas mais utilizadas são: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura 
eletrostática.  

A sinalização vertical de regulamentação informa aos usuários as condições, 
proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a 
estes sinais constitui infrações do Código de Trânsito Brasileiro. 
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O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confecção das 
placas de sinalização são de aço. Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais 
são tintas e películas. 

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semi-fosca ou pintura 
eletrostática. 

As películas utilizadas são: placas (não retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos 
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismáticas, a 
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto. 

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de 
desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que 
garantam as características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer 
condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada 
tinta brilhante ou películas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa 
deverá ser na cor preta, fosca ou semi-fosca. 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas 
próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do 
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua 
posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para 
fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a 
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confecção 
dos suportes são aço e madeira imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos à 
partir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, desde que possuam 
propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante toda 
sua vida útil em quaisquer condições climáticas. Os suportes devem possuir cores neutras 
e formas que não interfiram na interpretação do significado do sinal. Não devem constituir 
obstáculos à segurança de veículos e pedestres. 

As placas devem identificar os nomes das ruas pelas quais contemplam a 
localização do projeto. 
 
7.0. CALÇADA 
 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, 
acabamento convencional não armado: 
 

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 
100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) Sarrafo de madeira não 
aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de madeira 
nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma) Execução: Sobre a camada granular 
devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que servem para conter e dar 
forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, 
espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do 
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pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas 
transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a cada 2 
m, ou conforme especificado em projeto. 
 
Aterro mecanizado: 
 

Será aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de 
6cm antes da execução da calçada. O aterro deverá ser compactado. Antes da aplicação 
da camada de aterro deverá ser realizada a remoção de entulhos, detritos, pedras, água e 
lama do fundo da camada existente. Quando necessária deverá ser procedida também a 
escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderência à 
camada de aterro. O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas que 
permitam sua compactação. 
 
Piso Tátil: 

 
Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e 

2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma 
trapezoidal com diâmetro de base 40mm, tolerância + 1mm, na cor amarela, com as 
seguintes características: 

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco 
estrutural, pigmentação amarela e agregados (óxido de alumínio, quartzo, etc.) com 
granulometria de nº 40 a 80. 

- Camada intermediária: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de 
pedra com granulometria de nº 14 a 40. 

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa, 
deve ser porosa e aderente. 

- Os serviços de pavimentação devem ser iniciados após a preparação do terreno, 
compactação do solo e lançamento do piso de recebimento. 

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de produção 
de argamassa com traço 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado, 
espessura mínima de 3cm. 
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calçada variável (ver quadro de áreas)

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17 A18

A19

A20

A21
A22

A23

A24

A25

A26

A27

DATA:LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 81153460 / 91* 99688156

INDICADASETEMBRO/2017

MARUZA BAPTISTA

PLANTA DE ÁREAS DE CALÇADAS

RUA PAREDÃO
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS



Planta Baixa A ao B

Escala 1/750

A

B

da Passagem Felipe Brito a Rua Raimundo Pinho

Planta Baixa B ao C

Escala 1/750

B

C

da Passagem Felipe Brito a Rua Raimundo Pinho

calçadas de 1,50m

da Rua Raimundo Pinho a Rua Pe. Vitório 

calçadas de 1,50m (ver planta de áreas)

calçada variável

Planta Baixa C ao D

Escala 1/750

C

D

Placa indicativa de rua

ÁREA TOTAL: DATA:LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 81153460 / 91* 99688156

INDICADASETEMBRO/2017

MARUZA BAPTISTA

PLANTA DE SINALIZAÇÃO - PLANTA BAIXA / DETALHE

RUA PAREDÃO
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

SÍMBOLO

  R-19.4 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

  R-1   - PARADA OBRIGATÓRIA

R-28 - DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO

NOMENCLATURA QUANTIDADE

03 UNIDADES

01 UNIDADE

03 UNIDADES

CONVENÇÕES

PLACA INDICATIVA DE RUA

TOTAL DE PLACAS

15 UNIDADES

02 UNIDADES

A-32b - PASS. SINALIZADA DE PEDESTRE

01 UNIDADE

R-3 - SENTIDO PROIBIDO

R-25b - VIRE A DIREITA

01 UNIDADE

02 UNIDADES

  R-2   - DÊ A PREFERÊNCIA

01 UNIDADE

PLACA INDICATIVA DE RUA

01 UNIDADE
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CORES:

Fundo: Amarelo

Orla Externa: amarelo

Orla Interna: Preto

Símbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

SINAL DE FORMA CIRCULAR R-19

Nota:

As dimensões dos sinais deverão ser definidas conforme o

tipo de via.

CORES:

Fundo: Branco

Orla e Tarja: Vermelho

Verso: Preto Fosco

a

b

c

d

R

 

1

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla Externa: amarelo

Orla Interna: Preto

Símbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

 ,30 ,30

1
0
0

200

ÁREA TOTAL: DATA:LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 81153460 / 91* 99688156

INDICADASETEMBRO/2017

MARUZA BAPTISTA

PLANTA DE SINALIZAÇÃO - DETALHES

RUA PAREDÃO
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
LOCAL: RUA DO PAREDÃO
DESEMBOLSO: 1.381.466,81R$     
BDI ADOTADO: 24,67%
PRAZO: 180 DIAS
REFERÊNCIA: SINAPI-PA ABRIL/2022-NÃO DESONERADO - SICRO-DNIT - JANEIRO/2022 - NÃO DESONERADO

REFERÊNCIA CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNI QUANT R$ S/BDI R$ C/BDI R$ PARCIAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  SUBTOTAL  R$          13.918,08 
SINAPI 90776 1.1 Encarregado Geral de Obra com emcargos complementares h 528,00  R$          21,14  R$                 26,36  R$           13.918,08 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  SUBTOTAL  R$             3.147,54 
CPU CPU01 2.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00  R$        420,78  R$               524,59  R$             3.147,54 

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  SUBTOTAL  R$             9.069,64 
CPU CPU02 3.1 Mobilização dos Equipamentos uni 1,00  R$    3.637,46  R$           4.534,82  R$             4.534,82 
CPU CPU03 3.2 Desmobilização dos Equipamentos uni 1,00  R$    3.637,46  R$           4.534,82  R$             4.534,82 

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL  SUBTOTAL  R$        296.025,92 

SINAPI 94281 4.1
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base 

x 15 cm altura. Af_06/2016
m 2.025,25 56,75R$           R$                 70,75  R$        143.286,44 

SINAPI 94273 4.2

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 

altura), para vias urbanas (uso viário).

m 2.025,25 60,23R$           R$                 75,09  R$        152.076,02 

SINAPI 93589 4.3
Transporte comercial com caminhão basculante 10m3, rodovia com revestimento 

primário. (Transporte da areia para assentamento do meio-fio).
m³xkm 204,14 2,61R$              R$                   3,25  R$                663,46 

5.0 PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO EM CBUQ  SUBTOTAL  R$        721.495,85 
SINAPI 102101 5.1 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 5.902,31 3,74R$              R$                   4,66  R$           27.504,76 

CPU CPU04 5.2 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. m² 5.902,31 7,60R$              R$                   9,47  R$           55.894,88 

SINAPI 95996 5.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte.
m³ 177,07 1.110,67R$      R$           1.384,67  R$        245.183,52 

SINAPI 95995 5.4
 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte.  
m³ 236,09 1.245,89R$      R$           1.553,25  R$        366.706,79 

SINAPI 95878 5.5
Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação 

urbana
m³xkm 12.973,22 1,62R$              R$                   2,02  R$           26.205,90 

6.0 SINALIZAÇÃO  SUBTOTAL  R$          20.162,16 
6.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL  SUBTOTAL  R$          13.024,98 

SICRO 5213464 6.1.1
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI (Placa A-32b)
uni 2,00 217,53R$         R$               271,19  R$                542,38 

SICRO 5213863 6.1.2
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m (Placa A-32b)
uni 2,00 387,83R$         R$               483,51  R$                967,02 

SICRO 5213440 6.1.3
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI (R-1, R-2, R-3, R-19.4, R-25b e R-28)
uni 11,00 217,53R$         R$               271,19  R$             2.983,09 

SICRO 5213864 6.1.4
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - D = 0,80 m (R-1, R-2, R-3, R-19.4, R-25b e R-28)
uni 11,00 412,94R$         R$               514,81  R$             5.662,91 

SICRO 5213416 6.1.5
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI (A-

26-a)
m² 0,13 342,87R$         R$               427,46  R$                   55,57 

SICRO 5213863 6.1.6
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 0,60 m (A-26-a)
uni 1,00 305,76R$         R$               381,19  R$                381,19 

SICRO 5213498 6.1.7
Fornecimento e implantação de placa em aço, de solo, simples - 2,00 x 1,00 m - película 

retrorrefletiva tipo I + III (Placa I-204)
uni 1,00 820,77R$         R$               785,28  R$                785,28 

SICRO 5213868 6.1.8
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 

m (Placa I-204)
uni 1,00 960,22R$         R$           1.197,11  R$             1.197,11 

CPU CPU06 6.1.9 Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm uni 1,00 361,30R$         R$               450,43  R$                450,43 

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  SUBTOTAL  R$             7.137,18 

CPU CPU05 6.2.1
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro
m² 250,51 11,07R$           R$                 13,80  R$             3.457,04 

SICRO 5213409 6.2.2 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 37,66 78,38R$           R$                 97,72  R$             3.680,14 

7.0 CALÇADA  SUBTOTAL  R$        317.647,62 
7.1 CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO  SUBTOTAL  R$        264.367,89 

SINAPI 94990 7.1.1
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito 

em obra, acabamento convencional, não armado.
m³ 248,76 843,22R$         R$           1.051,24  R$        261.506,46 

SINAPI 94319 7.1.2 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. m³ 19,90 76,23R$           R$                 95,04  R$             1.891,30 

SINAPI 93589 7.1.3
Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia com revestimento 

primário (transporte do aterro até o local da obra
m³xkm 298,50 2,61R$              R$                   3,25  R$                970,13 

7.2 PISO TÁTIL  SUBTOTAL  R$          53.279,73 

CPU CPU07 7.2.1
Piso tátil em ladrilho hidráulico direcional e alerta, dimensões 20x20cm e= 2cm, 

incluindo perdas
m² 361,39 118,26R$         R$               147,43  R$           53.279,73 

R$ TOTAL 1.381.466,81R$     

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.Civil - CREA/PA - 1502763729

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL-  NÃO DESONERADO
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PRAZO: 180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

17,52% 17,25% 17,25% 17,28% 17,35% 13,35%

2.438,45R$          2.400,87R$          2.400,87R$          2.405,04R$          2.414,79R$              1.858,06R$              

100,00%

3.147,54R$          

50,00% 50,00%

4.534,82R$          4.534,82R$              

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

74.006,48R$        74.006,48R$        44.403,89R$        44.403,89R$        29.602,59R$           29.602,59R$           

18,59% 18,32% 16,17% 16,22% 15,20% 15,50%

134.126,08R$     132.178,04R$     116.665,88R$     117.026,63R$     109.667,37R$         111.831,86R$         

25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00%

5.040,54R$          5.040,54R$          4.032,43R$          3.024,32R$              3.024,32R$              

16,65% 16,65% 16,60% 16,60% 16,75% 16,75%

52.888,33R$        52.888,33R$        52.729,50R$        52.729,50R$        53.205,98R$           53.205,98R$           
R$  Parcela 1.381.466,81R$     271.141,70R$     266.514,26R$     221.240,68R$     220.597,49R$     197.915,05R$         204.057,63R$         100,0%
% Simples 19,63% 19,29% 16,01% 15,97% 14,33% 14,77%

R$ Acumulado 271.141,70R$     537.655,96R$     758.896,64R$     979.494,13R$     1.177.409,18R$      1.381.466,81R$     
% Acumulado 19,63% 38,92% 54,93% 70,90% 85,23% 100,0%

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.Civil - CREA/PA - 1502763729

21,43%

52,23%

SINALIZAÇÃO 20.162,16R$           

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 296.025,92R$         

22,99%

0,23%

0,66%9.069,64R$              

7.0 317.647,62R$         CALÇADA 

3.0

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.147,54R$              

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1,46%

5.0 PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO EM CBUQ 721.495,85R$         

6.0

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.918,08R$           

2.0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO R$ PARCIALITEM %
R$/ PERÍODO

1,01%
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
LOCAL: RUA DO PAREDÃO

ITEM

1.0

1.1
Descrição Hora/Dia Dias trab/mês nº meses Parcial

Equipe técnica 4,00                        22,00                      6,00         528,00       
Total 528,00       

2.0

2.1
Descrição Compr Altura Parcial

Placa de obra 3,00 m 2,00 m 6,00 m²
Total 6,00 m²

3.0

3.1
Descrição Parcial

Mobilização e Desmobilização dos Equipamentos 1,00                        
Total 1,00                        

3.2
Descrição Parcial

Mobilização e Desmobilização dos Equipamentos 1,00                        
Total 1,00                        

4.0

4.1

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
2298,02 m 272,77 m 2025,25 m

Total 2025,25 m

4.2
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

2298,02 m 272,77 m 2025,25 m
Total 2025,25 m

4.3

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
231,64 m 27,50 m 204,14 m

Total 204,14 m

5.0

5.1
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

5902,31 m² 0,00 m² 5902,31 m²
Total 5902,31 m²

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm 

altura. Af_06/2016

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

Transporte comercial com caminhão basculante 10m3, rodovia com revestimento primário. 

(Transporte da areia para assentamento do meio-fio).

DRENAGEM SUPERFICIAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO - ASFALTO EM CBUQ

Pintura de ligação com emulsão RR-2C

Encarregado Geral de Obra com emcargos complementares

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Mobilização dos Equipamentos

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Desmobilização dos Equipamentos
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5.2
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

5902,31 m² 0,00 m² 5902,31 m²
Total 5902,31 m²

5.3

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
177,07 m³ 0,00 m³ 177,07 m³

Total 177,07 m³

5.4

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
236,09 m² 0,00 m² 236,09 m²

Total 236,09 m²

5.5

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
12973,22 m³xkm 0,00 m³xkm 12973,22 m³xkm

Total 12973,22 m³xkm

6.0

6.1

6.1.1

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
2,00                                                                                           0,00 2,00                        

Total 2,00                        

6.1.2

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
2,00                                                                                           0,00 2,00                        

Total 2,00                        

6.1.3

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
11,00                                                                                        0,00 11,00                      

Total 11,00                      

6.1.4

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
11,00                                                                                        0,00 11,00                      

Total 11,00                      

6.1.5

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
0,13 m² 0,00 m² 0,13 m²

Total 0,13 m²

6.1.6
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

1,00                                                                                           0,00 1,00                        
Total 1,00                        

Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. 

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

binder, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte.

 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte.  

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

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI (Placa A-32b) 

 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado 

de 0,60 m (Placa A-32b) 

 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película 

retrorrefletiva tipo I e SI (R-1, R-2, R-3, R-19.4, R-25b e R-28) 

 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - 

D = 0,80 m (R-1, R-2, R-3, R-19.4, R-25b e R-28) 

 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI (A-26-a) 

 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado 
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6.1.7

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
1,00                                                                                           0,00 1,00                        

Total 1,00                        

6.1.8

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
1,00                                                                                           0,00 1,00                        

Total 1,00                        

6.1.9
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

1,00                                                                                           0,00 1,00                        
Total 1,00                        

6.2

6.2.1

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
250,51 m² 0,00 m² 250,51 m²

Total 250,51 m²

6.2.2
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

37,66 m² 0,00 m² 37,66 m²
Total 37,66 m²

7.0

7.1

7.1.1

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
248,76 m³ 0,00 m³ 248,76 m³

Total 248,76 m³

7.1.2
Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar

19,90 m³ 0,00 m³ 19,90 m³
Total 19,90 m³

7.1.3

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
298,50 m³xkm 0,00 m³xkm 298,50 m³xkm

Total 298,50 m³xkm

7.2

7.2.1

Quant Contratada Quant Executada Saldo a executar
361,39 m² 0,00 m² 361,39 m²

Total 361,39 m²

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.Civil - CREA/PA - 1502763729

 Fornecimento e implantação de placa em aço, de solo, simples - 2,00 x 1,00 m - película 

retrorrefletiva tipo I + III (Placa I-204) 

 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

 Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia com revestimento primário 

(transporte do aterro até o local da obra 

PISO TÁTIL

 Piso tátil em ladrilho hidráulico direcional e alerta, dimensões 20x20cm e= 2cm, incluindo 

perdas 

 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m 

(Placa I-204) 

 Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm 

CALÇADA 

CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO

 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, não armado. 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro 

 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm 
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CPU01 2.1
ITEM REF COD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNIT R$ PARCIAL

1.1 SINAPI 4417
Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7*cm, maçaranduba, angeli ou 

equivalente da região
m 1,0000 5,82R$        5,82R$        

1.2 SINAPI 4491
Pontalete de madeira não aparelhada *7,5x7,5*cm (3 x3 ")pinus, mista 

ou equivalente da região
m 4,0000 9,49R$        37,96R$      

1.3 SINAPI 4813
Placa de obra(Para construção civl)em chapa galvanizada *N. 

22*,adesivada, de *2,0 x1,125* m
m² 1,0000 225,00R$    225,00R$    

1.4 SINAPI 5075 Prego de aço polido com cabeça 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 21,60R$      2,38R$        

1.5 SINAPI 94962
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 

1)  - preparo mecânica com betonera 400l
m³ 0,0100 416,17R$    4,16R$        

1.6 SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos completamentares H 3,0000 23,42R$      70,26R$      
1.7 SINAPI 88316  Servente com encargos completamentares H 4,0000 18,80R$      75,20R$      

R$ TOTAL 420,78R$    

CPU02 3.1
ITEM REF COD EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA TEMP.VIAG. QUANT.EQUIP. R$ TRANSP. R$ TOTAL

1.1 SICRO E9665
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso 

bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.2 SICRO E9665
Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, 

peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68m
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.3 SICRO E9665 Rolo compressor pneumático Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.4 SINAPI 5901

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 

máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, 

inclusive tanque de aço para transporte de água

Castanhal S.Miguel 50,00 km 0,83 h 1,00                   327,69R$    271,98R$       

1.5 SICRO E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW Castanhal S.Miguel 50,00 km 0,83 h 1,00                   249,59R$    207,16R$       

1.6 SICRO E9665
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 

operacional 17 t, potência bruta 111 hp
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.7 SICRO E9665

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência 

líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, 

peso operacional mín. 6.570 k kg, profundidade escavação máx. 4,37 m

Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.8 SICRO E9665 Trator de grade Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.9 SICRO E9665
Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 

2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.10 SICRO E9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW Castanhal S.Miguel 50,00 km 0,83 h 1,00                   98,91R$      82,10R$          
R$ TOTAL 3.637,46R$    

CPU03 3.2
ITEM REF COD EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA TEMP.VIAG. QUANT.EQUIP. R$ TRANSP. R$ TOTAL

1.1 SICRO E9665
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso 

bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.2 SICRO E9665
Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, 

peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68m
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.3 SICRO E9665 Rolo compressor pneumático Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.4 SINAPI 5901

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 

máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, 

inclusive tanque de aço para transporte de água

Castanhal S.Miguel 50,00 km 0,83 h 1,00                   327,69R$    271,98R$       

1.5 SICRO E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW Castanhal S.Miguel 50,00 km 0,83 h 1,00                   249,59R$    207,16R$       

1.6 SICRO E9665
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso 

operacional 17 t, potência bruta 111 hp
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.7 SICRO E9665

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência 

líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, 

peso operacional mín. 6.570 k kg, profundidade escavação máx. 4,37 m

Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.8 SICRO E9665 Trator de grade Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.9 SICRO E9665
Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 

2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg
Castanhal S.Miguel 50,00 km 1,25 h 1,00                   351,57R$    439,46R$       

1.10 SICRO E9684 Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW Castanhal S.Miguel 50,00 km 0,83 h 1,00                   98,91R$      82,10R$          
R$ TOTAL 3.637,46R$    

CPU04 5.2
ITEM REF COD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNIT R$ PARCIAL

1.1 SINAPI 5839
Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m
CHP 0,0017 11,45R$      0,02R$        

1.2 ANP abr/22
Asfalto diluído de petróleo CM-30 (coletado caixa na ANP acrescido de 

ICMS)
kg 1,2000 5,79R$        6,95R$        

1.3 SINAPI 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado 

sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv - CHP diurno

CHP 0,0010 273,02R$    0,27R$        

1.4 SINAPI 88316  Servente com encargos completamentares h 0,0020 18,80R$      0,04R$        

1.5 SINAPI 89035
Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg 

- CHP diurno
CHP 0,0017 131,10R$    0,22R$        

1.6 SINAPI 89036
Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg 

- CHI diurno
CHI 0,0014 36,94R$      0,05R$        

OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Mobilização dos Equipamentos

OBS1: O TEMPO DE VIAGEM CONSIDERADO SERÁ DO DESLOCAMENTO DO Cavalo Mecânico com Reboque, NA VELOCIDADE MEDIA CARREGADO - 40Km/h E DESCARREGADO NA VELOCIDADE MEDIA 60Km/h 

para a distância de 72,7 Km (CASTANHAL/SÃO MIGUEL DO GUAMÁ), OU SEJA CALCULA-SE FRETE UTILIZANDO-SE DO TEMPO DE IDA CARREGADO E VOLTA DESCARREGADO APENAS PARA MOBILIZAÇÃO. ENTÃO, 

TEM-SE: Vm=S/T=> 40 km/h =72,7km/T => T1=72,7/40 => T1=1,82h **OBS 2: Os EQUIPAMENTOS DO TIPO CAMINHÃO PIPA, Caminhão Basculante : Mercedes Benz e Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 

terão Condução por Conta Própria, ou seja nao utilizarão Cavalo mecânico para deslocamento, diz-se : que vao RODANDO, portanto o número de viagens para esses equipamentos serão 1 e o tempo de 

deslocamento será de 1,82h, considerando a velocidade media de 60 km/h para CAMINHÃO PIPA/Caminhão Basculante e Vm=80km/h para Veículo Leve Chevrolet S10 pick up, tempo de deslocamento de 0,91h.

Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Desmobilização dos Equipamentos
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1.7 SINAPI 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado 

sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 cv - CHI diurno

CHI 0,0010 52,43R$      0,05R$        

R$ TOTAL 7,60R$        

CPU05 6.2.1
ITEM REF COD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNIT R$ PARCIAL
1.1 SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrás l 0,130000 18,80R$      2,44R$        

1.2 SINAPI 5824

Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. Entre 

eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira 

p/ transporte geral de carga seca, dimen. Aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50m - chp 

diurno. Af_06/2014

chp 0,003333 218,65R$    0,73R$        

1.3 SINAPI 7348 Tinta acrílica Premium para piso l 0,030000 16,52R$      0,50R$        

1.4 SINAPI 44478
Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo i-b (premix) 

- nbr 16184
kg 0,400000 15,72R$      6,29R$        

1.5 SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,033330 18,80R$      0,63R$        

1.6 SINAPI 95133
Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, 

potência 38 hp - chp diurno. Af_07/2016
chp 0,003333 144,95R$    0,48R$        

R$ TOTAL 11,07R$      

CPU06 6.1.9
ITEM REF COD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNIT R$ PARCIAL

1.1 SINAPI 13521 Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm uni 2,0000 74,25R$      148,50R$    

1.2 SINAPI 21013
 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 

mm, *4,40*kg/m (NBR 5580)
m 1,8000 90,23R$      162,41R$    

1.3 SINAPI 11026
Chapa de aço galvanizada bitola GSG 14, e = 1,95 mm (15,60 kg/m2)

kg 0,2340 12,96R$      3,03R$        

1.4 SINAPI 13246
Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diâmetro 5/16"

Uni 4,0000 0,48R$        1,92R$        

1.5 SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,6500 18,80R$      12,22R$      
1.6 SINAPI 93358 Escavação manual de vala -30x30cm - prof. 0,85m m³ 0,0765 74,37R$      5,69R$        
1.7 SINAPI 102487 Base em concreto ciclópico m³ 0,0465 592,04R$    27,53R$      

R$ TOTAL 361,30R$    

CPU07 7.2.1
ITEM REF COD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNIT R$ PARCIAL

1.1 SINAPI 36178 Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm uni 6,300 13,57R$      85,49R$      

1.2 SINAPI 370
 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
m³ 0,010 82,50R$      0,83R$        

1.3 SINAPI 1379 Cimento Portland composto CP II-32 kg 7,500 0,86R$        6,45R$        
1.4 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complementares Uni 0,600 23,68R$      14,21R$      
1.5 SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,600 18,80R$      11,28R$      

R$ TOTAL 118,26R$    

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.Civil - CREA/PA - 1502763729

Piso tátil em ladrilho hidráulico direcional e alerta, dimensões 20x20cm e= 2cm, incluindo perdas

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

ITEM DESRIÇÃO %
1.0 CUSTOS INDIRETOS 6,08%
1.1 Administração Central 4,01%
1.2 Seguros + Garantia 0,40%
1.3 Riscos 0,56%
1.5 Despesas Financeiras 1,11%

2.0 TRIBUTOS 8,65%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB 0,00%

3.0 LUCRO 7,30%
3.1 Lucro 7,30%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 24,67%

AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos 
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.Civil - CREA/PA - 1502763729

COMPOSIÇÃO DE BDI - NÃO DESONERADO

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI 

deve ser feito da seguinte maneira:

OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
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COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Renumerado 18,11% Não Inside
B2 Feriados 4,15% Não Inside
B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,67%
B4 13° Salário 10,98% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,68% Não Inside
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,95% 7,34%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,70% 17,07%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,81% 3,41%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,93% 2,98%
C5 Indenização Adicional 0,48% 0,36%
C TOTAL 15,04% 11,17%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,17%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 

0,50% 0,38%

D TOTAL 17,80% 6,55%
117,34% 71,59%

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.Civil - CREA/PA - 1502763729

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
ESTADO DO PARÁ

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C

GRUPO D

OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Página 1 de 1

CESAR EDUARDO 
MEDEIROS CANELAS 
FILHO:59345420282

Assinado de forma digital por 
CESAR EDUARDO MEDEIROS 
CANELAS FILHO:59345420282 
Dados: 2022.06.13 14:44:02 
-03'00'



 

 
 

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 
O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, através da(o) 
______________________________________, neste ato denominado CONTRATANTE, 
localizado na AV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ (MF) sob 
o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado pelo(a) Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, de outro lado a 
___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _________________, estabelecida 
na ____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato representada por ____________________,  de acordo com a representação legal que lhe 
é outorgada por  têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de 
conformidade com a CONCORRÊNCIA nº 3/2019-0XXXX e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se 
seguem: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 1. O presente Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA 
OBRA DE CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 
(RUA PAREDÃO) NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NOS TERMOS 
DO CONVÊNIO N°  CELEBRADO ENTRE O NINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
 
 1.  Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, descritas nos 
Anexos do edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXXX, partes integrantes deste 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
 
 1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), 
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma 
físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. Os serviços deverão ser executados até XX de __________ de XXXX. 
 



 

 
 

 1.1 -  O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será 
de acordo  com o proposto pela CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput 
desta Cláusula; 
 
 2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de 
Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
 
 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da CONCORRÊNCIA  nº  
3/2022-XXX. 
 
 2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho 
exarado no processo licitatório nº  3/2022-XXX, tomando como base o disposto no artigo 
45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
 
 1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura 
deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 2% (dois cento) do 
valor global de sua contratação, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
 
 1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 
1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE; 
 
 1.2 - seguro-garantia; 
 
 1.3 - fiança bancária. 
 
 2.  No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será 
devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados 
ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
 1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma 
legal.  



 

 
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
 
 1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá 
até___ dias , tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro 
e incluir o último. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
 1. Caberá à CONTRATANTE:   
 
 1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da 
prestação dos serviços de reforma e adequação; 
 
 1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 
 
 1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
intermédio da Comissão para tanto formalmente designada; 
 
 1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido 
e aprovado pelo Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, desde que comprovada a 
necessidade deles; 
 
 1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX; 
 
 1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX; 
 
 1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por 
intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
 1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da 
CONCORRÊNCIA  nº 3/2022-XXX: 
 
 1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 
 
   a) salários; 
   b) seguros de acidente; 



 

 
 

   c) taxas, impostos e contribuições; 
   d) indenizações; 
   e) vales-refeição; 
   f) vales-transporte; e 
   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo; 
 
 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da 
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 
e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 
 
 1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da 
reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 
 
 1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução dos serviços; 
 
 1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 
 
 1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela 
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
 
 1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
 
   a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, 
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA 
formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos 
ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 
 
 1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou 
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 
 
 1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos 
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 
 1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e 
adequação; 
 



 

 
 

 1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na 
forma da legislação pertinente; 
 
 1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza 
do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
 
 1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, 
conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
 
 1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente 
indicados, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados 
materiais relacionados com o objeto; 
 
 1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 
 1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 
canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de 
incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas 
Especificações Técnicas constantes do Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXXX; 
 
 1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 
 1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal 
executados; 
 
 1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando 
do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar 
necessário; 
 
 1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando 
solicitado; 
 
 1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 
 
 1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) 
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável 
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
 
 1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 



 

 
 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 
618 do Código Civil Brasileiro; 
 
 1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a 
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de 
participar em licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da 
CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 
 
 1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX. 
 
 2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
 
 2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA; 
 
 2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 
 2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da 
obra; e 
 
 2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS 
E FISCAIS 
 
 1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 
a CONTRATANTE; 
 
 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 
CONTRATANTE; 
 
 1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência; e 
 
 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 



 

 
 

resultantes da execução deste Contrato. 
 
 2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 
da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
 1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
 1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 
 
 1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 
 
 1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
 
 1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 
 
1.3.2. A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros 
contábeis da empresa, referente ao objeto do contrato, para os servidores do 
__________________________ e aos outros órgãos de controle interno e externo sempre 
que solicitado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
 2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo 
formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame 
licitatório da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 
 1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma 
e adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para 
tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 



 

 
 

informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 
 
 1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no 
Cronograma Físico-Financeiro; e 
 
 1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste 
Contrato, para efeito de pagamento. 
 
 2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da  
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer 
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa 
medida se tornar necessária. 
 
 3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da 
Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 
 
 4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 
(um) engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que 
na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for 
necessário. 
 
 5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
 6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
 1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela 
Administração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita 
encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 
 
 2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, 
ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
 3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser 
recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada 
sua conclusão pela CONTRATANTE. 



 

 
 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados 
objeto deste Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 
 
 1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão 
de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 20__ Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx 
 
 1.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a 
CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
 1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA 
solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os 
serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para 
liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante credito em conta 
corrente do contratado no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos 
na CONTRATANTE. 
 
 1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 
 
 1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
 
 1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando 
serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-
se os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as 
especificações e os desenhos do projeto; 
 
 1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que 
deverão ser assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das 
vias; 
 
 1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) 
dia útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 
 
 1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as 
medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e 



 

 
 

depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de 
pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos 
unitários apresentadas pela CONTRATADA: 
 
 1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX, menos o BDI contratual; e 
 
 1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos 
serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa 
aplicação dos materiais e instalação dos equipamentos. 
 
 1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma 
a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no 
prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91. 
 
 1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à 
CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior será imputado à 
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 
 1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 
apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 
67 da Lei nº 8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade 
Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
 
 2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se 
acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 
 
 2.1 - Registro da obra no CREA; 
 
 2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 
 
 2.3 - Relação dos Empregados - RE. 
 
 3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem 
em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas 
e aceitas. 
 
 4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste 
Contrato. 
 
 5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade à 
CONTRATANTE. 



 

 
 

 
 6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de 
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
 I = (TX/100)      I = (6/100)     I = 0,00016438 
     --------          ------- 
       365               365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
 6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
 1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas, adequadas a este Contrato. 
 
 2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes 
casos: 
 
 2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e 
 
 2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei 
de Licitações. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 



 

 
 

 1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado 
deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor contratado; e 
 
 1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 
 
 1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, 
salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 
 2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
 1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero 
vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o 
máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
comunicada oficialmente. 
 
 2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
 2.1 - advertência; 
 
 2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
oficial; 
 
 2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
 3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 



 

 
 

penalidades tratadas no item anterior: 
 
 3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, 
conforme disposto na Cláusula Sexta; 
 
 3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
 3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-
Financeiro; 
 
 3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução 
da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da 
rejeição; e 
 
 3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se 
a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 
 
 3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste 
Contrato e em sua proposta. 
 
 4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
 5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente 
justificados e aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos 
arrolados no item 3 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 
 
 6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
 1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
 2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 



 

 
 

 
 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 
 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 
 
 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
 3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do 
Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 
 
 2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo 
a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada 
serviços constantes das Especificações. 
 
 3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados 
nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á 
PROPOSTA DA CONTRATADA  
 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da CONCORRÊNCIA n.º  3/2022-XXX, 
cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo 
licitatório n.º 3/2022-XXX, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 
 
 1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ/PA, com exclusão de qualquer outro,  por mais privilegiado que 
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 
 
 2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 



 

 
 

 
 

 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA - PA, em ___ de ______________ de ____ 
 
 

          ______________________           ____________________  
             CONTRATANTE                     CONTRATADA(O) 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ___________________________ 
 
 
2. ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
                        Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação namodalide 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-00007, que o(a) Sr(a) __________________________, 
portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº 
____________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a 
execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 
 
 
 

Local e data 
 
 

 
__________________________________________ 

 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
  Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-00007, que, por intermédio do(a) Sr(a) 
_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, 
devidamente credenciado(a) por nossa empresa _______________________, vistoriou o 
local de execução dos serviços licitados e que somos detentores de todas as informações 
relativas à sua execução. 
 
                        Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento 
de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato 
que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora. 

 
Local e data 

 
____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do profissional 
    (representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Autorizamos o Senhor _______________ carteira de identidade 
nº___________, CPF nº ____________, a vistoriar o local da obra, objeto da 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-00007. 
 
 

 
 
 

Local e data. 
 

 
 

 
___________________________ 

 
Carimbo da empresa c/ CNPJ 

Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Declaramos que a empresa 
_________________________________________ recebeu o edital/ato convocatório da 
CONCORRÊNCIA n° 3/2022-00007 e os respectivos anexos. 
 
 

 
 
 
 
 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA-PA, em ____ de _______________ de 2____. 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Comissão de Licitação 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
  ___________________________(empresa), inscrita no CNPJ 
nº________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________ e do CPF nº ____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. 
 

 
 
 

Local e data 
 
 

___________________________________ 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS 
DO EDITAL 

 
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00007.  
 
 
 Prezados senhores,  
 
 
________(nome da empresa)_________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_______(endereçocompleto)________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ 
e do CPF nº ________________, declara para os devidos fins, que concordamos com todos 
os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da 
realização dos trabalhos do certame. Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de 
declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais 
normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
            Local e data  
 

 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00007.  
 
 
Prezados senhores,  
 
 
Eu, ________(nome do representante legal)_________, portador(a) da cédula de identidade 
nº _______________ e do CPF nº _______________, residente e domiciliado na 
_______(endereço completo)________, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa 
________(nome da empresa)_________, CNPJ nº _______________, está localizada e em 
pleno funcionamento na _______(endereço completo)________, cidade de 
_______________, Estado do(a) _______________, sendo o local e instalações adequados 
e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.  
Declaro ter ciência que o não cumprimento a exigência contida no instrumento convocatório, 
ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.  
Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta 
declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ de qualquer 
responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 
 
Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
            Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO 
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00007.  
 
 
Prezados senhores,  
 
 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ 
e do CPF nº ________________, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima 
identificada: - 
 
Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração 
de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, 
assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;  
Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;  Determinada a 
propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das 
estratégias para obter resultados econômicos;  
Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço 
dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um 
número cada vez maior de empresas e organizações civis; Sob as penas da lei, em especial 
o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se 
compromete a: Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as 
pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem 
em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, 
especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; 
 
Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome 
ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer 
tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário 
Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, nem mesmo para obter decisão 
favorável aos seus negócios; 
 
Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, 
seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer 
meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA; 
 
Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça 
qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia 
produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública; 



 

 
 

 
Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
 
Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA em 
qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos 
refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E, declara que: 
 A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu 
conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em 
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da 
abertura oficial das propostas; 
 
Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas 
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 
 
 
            Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº3/2022-00007. 
 
 
Prezados senhores, 
 
 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ 
e do CPF nº ________________, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação 
prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), 
dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da 
administração pública municipal de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA , não estando, 
portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, na havendo, também, 
qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração 
pública. Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na 
inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 
à espécie”. 
 
 
 
 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA 

DEFINITIVA 
 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00007. 
 
 
 
Prezados senhores, 
 
 
 ____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº _______________ e 
do CPF nº ________________, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo 
empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) 
responsável(eis), independente da denominação não estão respondendo processo 
judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente 
a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.  
 
Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS 
ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA “A” E INCISO II, 

ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00007. 
 
 
 
Prezados senhores,  
 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº  ________________ 
e do CPF nº ________________, declara sob as penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ou 
sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 
29, inciso IX com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.  
Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(razão social), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº (informar), com sede à (endereço), por intermédio de seu(sua) representante legal 
Sr(a). (nome), inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), declara para os 
devidos fins e sob as penas da lei, em referência ao Edital de Concorrência Pública nº 
(informar), que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela licitante 
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação. 

Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi 
informada, discutida ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da 
licitação. 

Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
licitação, quanto a participar ou não da referida licitação. 

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando 
pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de 
mercado. 

 

(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano). 

(assinatura) 
                 (razão social) 
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