
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 1 de 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
>> PRORROGADO << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019/CEL/SEVOP/PMM 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Participação Aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO:  

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

BÁSICOS E EXECUTIVOS, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SEVOP DE 

MARABÁ/PA. 
 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 2 de 45 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO (PRORROGADO) 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇÕS 

Participação Aberta 

 

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP do Município de Marabá, designada 

pela Portaria nº 1.582/2019, de 10 de julho de 2019 e tendo em vista o que consta neste Processo Administrativo, torna 

público a quem interessar possa que no horário, data e local abaixo discriminados, realizará licitação de interesse da 

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, processada como SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

na modalidade CONCORRÊNCIA, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, conforme especificado nos anexos I e II 

deste Edital. A presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais 

normas regulamentares, Decreto Municipal Nº 44/2018, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei Complementar Municipal Nº 

009/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da, bem como, as cláusulas e condições 

especificadas neste instrumento convocatório, incluindo o disposto em seus anexos. 

ABERTURA: 09 de SETEMBRO de 2019, às 09:00 horas (horário local) 

 

Local: Sala de Reunião da Comissão Especial de Licitação/SEVOP do Município de Marabá, localizada no prédio da 

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP sito à Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá 

– Pará - CEP: 68.507-765; 

Recebimento da proposta: Serão recebidas até o dia e horário dispostos acima; 

Integra do Edital e Informações: Fone (94) 3322-1775, ramal 21. E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br; 

Edital disponível ainda no portal Transparência Marabá (https://www.governotransparente.com.br/4466490), no Portal do 

TCM/PA; 

Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local.  

 

1 DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, 

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SEVOP DE MARABÁ/PA, conforme especificações 

constantes nos anexos a este edital. 

 

2  DA PARTICIPAÇÃO 

2.1  Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas, com objeto social de serviços de 

engenharia, que apresentarem proposta e preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital. 

2.2 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO 

2.2.1 Empresas que não atenderem às condições deste Edital; 

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

liquidação; 

2.2.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, 

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

Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as 

empresas suspensas de licitar e contratar com o Município de Marabá; 

2.2.4 Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua 

forma de constituição; 

2.2.5 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Marabá, bem assim a empresa da qual tal 

servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

2.2.6 Estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; ou 

2.2.7 As empresas interessadas que se encontre em processo de fusão, de cisão ou de incorporação; 

2.2.8 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica (obras e serviços) – art. 9º, da Lei 8.666/93; 

2.2.9  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o 

autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado – art. 9º, da Lei 8.666/93; 

2.2.10 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação – art. 9º, da Lei 8.666/93. 

mailto:licitacao@maraba.pa.gov.br
https://www.governotransparente.com.br/4466490
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3  DO CREDENCIAMENTO 

3.1  O Representante da Licitante interessada deverá proceder ao credenciamento no início da sessão, ainda que 

interessado em um único lote. 

3.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

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

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante 

Legal, por força do instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, 

tornar-se-á obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o subitem “3.2.2” 

abaixo; 

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

conforme Anexo – Modelo de Procuração para Credenciamento, da qual constem poderes para formular 

propostas verbais, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à 

interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Acompanhado do correspondente documento, 

indicado no subitem “3.2.1” (estatuto/contrato social), que comprove os poderes do mandante para a 

outorga; 

3.2.3 Apresentar cópia do documento oficial de identificação que contenha foto, do representante legal ou 

procurador. 

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

n° 123/06 e Lei Complementar Municipal n° 09/2017, deverá ser apresentada, todos fora dos Envelopes nºs 1 

e 2, conforme dispõe o § 2º, do artigo 29, da Lei Complementar Municipal n.º 009/2017, os seguintes documentos: 

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

Jurídicas – CNPJ; 

3.3.2 DECLARAÇÃO, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, ou 

Declaração de enquadramento/reenquadramento de ME/EPP registrada na Junta Comercial. 

3.3.3 DECLARAÇÃO de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa 

situação, conforme anexo, e como dispõe o § 1º, do artigo 29, da Lei Complementar Municipal Nº 

009/2017. 

3.4 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de Notas ou cópias simples 

acompanhadas do original. 

3.5 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada Licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 

representar apenas um credenciado. 

3.6 A ausência do credenciado na sessão somente será permitida após autorização da comissão. 

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

dois envelopes fechados e indevassáveis, por via postal ou por intermédio do protocolo da Comissão, os quais 

serão recebidos para participar do processo licitatório, até o término do expediente do dia útil anterior ao certame. 

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

da apresentação dentro do envelope habilitação/propostas. 

 

4 DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

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

que haja poderes outorgados na Procuração (ver ANEXO – Modelo de procuração para credenciamento). 

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

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

devendo ser finalizadas por um termo de encerramento do volume. Caso haja qualquer emenda, rasura ou 

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

será responsável pela integridade dos documentos de habilitação e da proposta que desatendam o disposto nesta 

Cláusula. 

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

da seguinte forma: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 
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4.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

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

Credenciado. 

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

Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para autenticação pela Comissão.  

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

até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data da abertura da sessão pública, mediante a 

apresentação de cópias simples acompanhadas do respectivo documento original para conferência, 

no horário das 08h00min às 18h00min. 

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

documentos originais 

 

5 DA HABILITAÇÃO 

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

cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação pela Comissão. 

(a autenticação por membro da comissão será conforme Item 4.6 deste Edital). 

 

a) COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 

I)  Cédula de identidade do(s) sócio(s) proprietário(s) ou administrador; 

II)  Registro comercial se empresa individual; 

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

consolidada registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

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

registrado; 

IV)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria em exercício; 

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

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade o exigir; 

VI)  Certidão específica, emitida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, com os protocolos registrados na junta 

Comercial pela empresa;  

VI.1) A certidão especifica constitui-se de relatos dos elementos constantes de atos arquivados. Nesta certidão serão 

certificadas as informações constantes do pedido, seguidas das referências dos respectivos atos, números e datas de 

arquivamento na Junta Comercial. 

VII)  Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, com todos os dados cadastrais atualizados; 

VII.1) A certidão simplificada é uma das certidões emitidas pela junta comercial, na qual são relatadas informações básicas 

sobre a empresa, tais como nome empresarial, CNPJ, data de início da atividade, atividade econômica social, sócios 

e suas respectivas participações no capital social e filiais nesta unidade da federação ou fora dela (quando expedido). 

 

b) COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

II) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade; 

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

emitida pela Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN e abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas da Lei 8.212/91); 

IV) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, quando o estado sede do licitante 

tiver os dois tipos) e Municipal (de todos os tributos municipais) do domicílio do licitante.  

V) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

VI) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao). 

 

c) COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I)  Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social (DRE), já exigíveis e 

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

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

de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, apresentados da seguinte forma: 
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I.1)  Para SOCIEDADE EMPRESÁRIA, Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último 

exercício social devem ser apresentados: 

I.1.1)  O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extraídas do 

Livro Diário que deverão conter indicação do número das páginas; 

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

empresa, tais como número do Livro Diário e do NIRE, datas e quantidades de páginas, 

acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou 

chancela da Junta Comercial); Obs.: Registro no cartório será somente para empresas cujo a 

natureza jurídica é Sociedade Civil. 

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

Encerramento, Balanço Patrimonial e a DRE; 

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

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

atualizada. (Acolhendo ao Acordão Nº 1447/2015 – TCU – Plenário, não será motivo de 

inabilitação a falta desta certidão); 

 

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

contábeis serem apresentadas TAMBÉM com as seguintes formalidades: 

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

conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou 

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

situada também a sede da companhia; 

 

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

Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do 

Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE), 

e deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED 

CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil 

digital do SPED). Também deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos 

resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na forma disposta na 

alínea a.4 deste inciso “c”. 

 

I.4)  Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa licitante deverá apresentar resultado demonstrativo 

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

SOLVENTE GERAL - ISG e DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, que serão calculados através das 

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

devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade e juntado ao Balanço; 

 

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

ISG = AT / (PC+EL) 

ILC = AC / PC 

 

Onde: 

AT – Ativo Total; 

AC – Ativo Circulante; 

RL – Realizável a Longo Prazo; 

PC – Passivo Circulante; 

EL – Exigível a Longo Prazo. 

 

I.5)  Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o BALANÇO DE 

ABERTURA devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. 
 

II)  CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

 

III)  GARANTIA DA PROPOSTA – A licitante deverá apresentar no interior do envelope, garantia no valor correspondente 

a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, optando por uma das modalidades previstas no art. 31, inciso 

III, da lei Nº 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes: 
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III.1)  TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizada pelo Banco Central do Brasil e validados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

III.2)  CAUÇÃO EM DINHEIRO, o licitante deverá recolher o valor exigido como garantia depósito na seguinte 

conta: Banco do Brasil: Ag: 0565-7, C/C: 19.795-5, em nome da Prefeitura Municipal de Marabá/PA; 

III.3)  SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em 

funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Marabá, estado do Pará, cobrindo o risco de 

quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante de cumprir com o valor proposta), com o prazo 

de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias; 

III.4)  FIANÇA BANCÁRIA, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida por 

entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Marabá, estado do Pará, com o 

prazo de validade de no mínimo de 120 (cento e vinte) dias; 

IV)  Quando a apresentação da garantia for na modalidade “em dinheiro” ou “títulos da dívida pública”, o licitante deverá 

apresentar, no interior do envelope, o comprovante de recolhimento da garantia de manutenção de proposta à 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Marabá, localizada na Secretaria Municipal de Finanças, até às 13h00min 

(treze horas do dia útil anterior à data de sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO 

DA GARANTIA; 

V)  A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a licitante, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas e classificadas, após a adjudicação e homologação 

do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e 

reforçada como garantia do contrato. 

 

d)  COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
I) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que deverá estar regularmente em dia com o órgão fiscal 

responsável por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Pará, ou da sede do Licitante (Apresentar a Certidão de Registro e 

Regularidade); 
 
II) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do Responsável(is) Técnico(s), com a devida atribuição 

referente ao objeto da licitação, constante(s) na Certidão Registro e Regularidade da empresa, com validade à data de 

apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em 

outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Região de origem; 

 II.a) Apresentar Certidão de todos os profissionais constantes na Certidão da empresa, e também a Certidão do 

profissional declarado para contratação futura (se for o caso). 

 

III) Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida 

pelo CREA/CAU que comprove a experiência anterior do profissional equivalente ao objeto da licitação; 

Deverá a comprovação acima demonstrar que a execução dos serviços é compatível com os quantitativos exigidos na planilha 

orçamentária do objeto licitado, sendo considerados, o(s) seguinte(s) item(ns) de relevância(s): 
 

III.a) Para o LOTE 01 serão considerados os seguintes itens de relevância: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QUANT. 

MÍNIMA 

A  PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA   

A.1 EDIFICAÇÕES ESCOLARES m² 3.000,00 

A.2 EDIFICAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE m² 1.000,00 

A.3 EDIFICAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS m² 1.250,00 

A.4 EDIFICAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS m² 250,00 

A.5 EDIFICAÇÕES PARA FINS ADMINISTRATIVOS m² 1.000,00 

B  PROJETO URBANÍSTICO   

B.1       • PRAÇAS; 
m² 5.000,00 

B.2       • VIAS PÚBLICAS. 

C  PROJETO DE PAISAGISMO   

C.1       • PRAÇAS; 
m² 5.000,00 

C.2       • PARQUES. 

D  PROJETO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA   

D.1       • ÁGUA FRIA; 

m² 5.000,00 D.2       • ESGOTO; 

D.3       • PLUVIAL. 

E  PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO   

E.1       • PROJETO EXECUTIVO DE INST. DE COMB. À INCÊNDIO. m² 5.000,00 

F  PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA   
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F.1       • PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. m² 5.000,00 

G PROJETO DE SPDA   

G.1       • PROJETO EXECUTIVO DE SPDA. m² 2.500,00 

H  LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ARQUITETURA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   

H.1       • LEVANTAMENTO E/OU PARECER TÉCNICO DE ARQUITETURA; 

m² 4.000,00 

H.2 
      • MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS; 

H.3       • PLANILHA DE CUSTOS (ORÇAMENTOS); 

H.4       • CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO. 

H.5       • CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO 

 

OBSERVAÇÃO: Para os Itens “B”, “C”, “D” e “H” poderão ser utilizadas somatórios dos subitens para atendimento do quantitativo 

mínimo. 

 
 

III.b) Para o LOTE 02 serão considerados os seguintes itens de relevância: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QUANT 

MÍNIMA 

A.1       • FUNDAÇÃO; m² 5.000,00 

A.2       • SUPERESTRUTURA. m² 5.000,00 

B  PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA/MISTA   

B.1       • PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA m² 7.500,00 

B.2       • PROJETO DE ESTRUTURA MISTA m² 500,00 

C  PROJETO DE PONTES, VIADUTOS e PONTILHÕES   

C.1       • PROJETO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO; 
m² 350,00 

C.2       • PROJETO DE PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA; 

C.3       • PROJETO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA; 
m² 150,00 

C.4       • PROJETO DE PONTE EM TRILHO FERROVIÁRIO 

D  PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL -ZONA URBANA E RURAL   

D.1       • PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL Km 12,50 

E  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA E RURAL   

E.1       • PROJETO GEOMÉTRICO DE RODOVIAS COM PISTA SIMPLES; km 2,50 

E.2       • PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES; Km 2,50 

E.3 
      • PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS EM 

PISTA SIMPLES. 
Km 2,50 

F  LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   

F.1 

      • LEVANTAMENTO E/OU PARECER TÉCNICO; 

m² 4.000,00 

      • MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

PROCEDIMENTOS              EXECUTIVOS; 

      • PLANILHA DE CUSTOS (ORÇAMENTOS); 

      • CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO. 

      • CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO 

 

OBSERVAÇÃO: Para os Itens “C” e “F” poderão ser utilizadas somatórios dos subitens para atendimento do quantitativo mínimo. 

Exemplo: C1+C2=350,00m2; e/ou C1=350,00M2; e/ou C2=350,00M2 

C3+C4=150,00M2; e/ou C3=150,00m2; e/ou C4=150,00m2 

 

 

IV) Demonstração da existência de vínculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certidão(ões) de 

acervo técnico – CAT e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos: 

a) Anotação da Carteira de Trabalho (CTPS); ou 

b) Sendo por contrato, esta comprovação se faz por meio de apresentação de cópias autêntica de 

instrumento de contrato de prestação de serviços (Modelo CREA, cria-se vinculo de RT – Responsável 

Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou 

c)  Via de apresentação de cópias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que 

conste o RT como sócio cotista (ou equivalente); ou 

d) Responsável técnico constando na Certidão do CREA/CAU da empresa e vice-versa. 

 

V) A ausência da comprovação de vinculo exigida no item IV poderá ser substituída, desde que na licitação apresente 

dentro do ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, a DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

FUTURA acompanhada de ANUÊNCIA pelo(s) profissional (is) detentor(es) da certidão(ões) de acervo técnico 

e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com licitante. 
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 a) A referida anuência do Responsável Técnico deverá ser apresentada com firma reconhecida em cartório. 

 b) No ato da contratação a empresa deverá comprovar, através da Certidão de Registro e Quitação no 

CREA/CAU, que o responsável técnico declarado para contratação futura, consta no quadro de 

profissionais da empresa, sob pena de preclusão do direito a contratação. 

 

VI) DECLARAÇÃO formal, sob as penas cabíveis, de que o licitante disponibilizará dos equipamentos necessários a 

execução do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formação e experiência 

compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados. 

 

VII) CERTIDÃO fornecida pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, que a licitante não se 

encontra em débito com a entrega de serviços e/ou materiais referente a obras realizadas no Município de Marabá, 

ou ainda declaração de que a licitante não tem contrato de obras vigente com esta Prefeitura. 

 

e) OUTRAS COMPROVAÇÕES  

I) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR - Declaração, sob as penas da Lei, que ateste o 

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

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos, ressalvando na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos), conforme modelo constante no Anexo; 

 

II)  DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA de fato impeditivo à habilitação, em conformidade com o 

parágrafo 2.º, do art. 32, da Lei Nº 8.666/93. 

 

Observações: 

 

a)  Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias autenticadas pela 

Comissão durante a sessão pública. 

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

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

cópias simples acompanhadas do respectivo documento original para conferência, no horário das 08h00min 

às 18h00min. 

 b.1) Não serão aceitas, para autenticação junto a Comissão, cópia de outra cópia autenticada, somente de 

documentos originais. 

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

prazo de validade a CEL/SEVOP/PMM considerará como sendo 90 (noventa) dias da expedição ressalvada a 

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

norma legal pertinente. Exceto CNPJ, FIC, Certidão da Junta, etc., que não possuem validade definida. 

d)  Os documentos obtidos via Internet, poderão ser verificadas as suas legitimidades a cargo da Comissão. 

e) A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento apresentado 

em fotocópia, sempre que houver dúvida ou julgar necessário. 

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

e com número do CNPJ, ou seja, se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

ou se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo: 

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

somente em nome da matriz. 

g) As cópias dos documentos que foram apresentados no ato de credenciamento ficam dispensados para habilitação. 

h)  Será realizado Consulta Negativa ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/consulta.seam), sob pena de inabilitação sendo a consulta 

positiva, atendendo recomendação da Controladoria Geral do Município. 

i) Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere à regularidade fiscal e 

trabalhista, será adotado o estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar Municipal 

09/2017. 

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

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

que a Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 
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i.2) Para fazer uso dos benefícios de que trata a alínea, as microempresas (ME´s) e empresas de pequeno porte 

(EPP´s), deverão apresentar toda a documentação listada na parte deste edital identificada como DA 

HABILITAÇÃO, mesmo que apresentem alguma restrição. 

i.3) Para usufruir deste tratamento, a licitante deverá apresentar as declarações e documento exigidos no Item 3.3, 

subitens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 do Edital. 

 

5 DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 As Propostas Comerciais, serão apresentadas em uma via, em papel timbrado da empresa, datada e rubricada, 

carimbada e assinada, sem rasuras, sem emendas, e em envelope lacrado, e deverão ser compostas de: 

a)  Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo 

representante legal da licitante, com preços globais em Real (R$) para os serviços, prazo de validade da 

proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura; 

b)  Planilhas de Quantitativos e Custos, preenchidas e assinadas, pelo responsável técnico da empresa e pelo 

representante da licitante sob pena de desclassificação da Proposta, cujos itens, discriminações, unidades 

de medição e quantidades não poderão ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido 

em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS; 

c)  Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços constantes na Planilha de Quantidades e 

Preços; 

 c.1) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender 

as especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar 

unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Preços. 

 c.2) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender 

as especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar 

unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Preços, os quais deverão ser iguais ou inferiores ao 

orçado pela administração. 

d)  Prazo de entrega dos serviços - Cronograma (Modelo – Anexo); 

e)  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo); 

g)  Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos 

Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as 

parcelas que o compõem (Modelos Anexos). 

 g.1) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos 

e taxas, conforme previsto na legislação vigente, assim como no Quadro de Encargos Sociais. 

h) DECLARAÇÃO Original do Simples Nacional do último PGDAS – Programa Gerador de Arrecadação 

do Simples nacional – Declaratório, acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). 

 

7 DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO 

7.1 DO CREDENCIAMENTO 

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

o credenciamento dos interessados em participar da licitação. 

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

necessária, e em envelopes separados, os Documentos de Habilitação e de Proposta Comercial. 

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

apresentação do exigido no Item 3.3, subitens 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 do Edital, para usufruir dos benefícios concedidos 

pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar Municipal 09/2017. 

7.2 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

7.2.1 Encerrado o credenciamento, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação das licitantes 

participantes; 

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

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

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

lacrado sob a guarda da comissão. Á Comissão, a seu critério, designará dia e hora para o resultado desta primeira 

fase. 

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

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

defesas. 

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

Edital e seus Anexos, a comissão considerará a licitante inabilitada. 
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7.2.5 Serão desclassificadas as licitantes que, eventualmente, fizerem quaisquer referências a preços neste envelope. 

7.2.6 A apresentação por parte da licitante de qualquer documento de habilitação falso ou inválido ensejará sua 

inabilitação desta Concorrência, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e penais cabíveis. 

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

superveniente que altere suas condições de habilitação, ao que se sujeita, se omissa nesse dever, além da 

inabilitação desta Concorrência e à aplicação das sanções cabíveis. 

7.2.8 A verificação dos documentos emitidos via internet e apresentados pela(s) empresa(s) licitante(s), será certificada 

pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por 

meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente comprovada; 

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

verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos documentos apresentados, será realizada nova 

consulta antes da contratação, assegurada vista aos autos após a verificação, a todos os interessados; 

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

recurso por todos os licitantes, inclusive através de seus respectivos representantes legais, poderá a comissão 

passar, se assim for conveniente e a seu critério, no mesmo dia ou que se fizer necessário no outro dia, local e 

hora, a abertura do envelope 2 - PROPOSTA COMERCIAL. 

7.2.11 Não havendo esta desistência expressa e havendo manifestação dos licitantes no sentido da interposição de 

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

contidos no envelope “02” - PROPOSTA COMERCIAL sob custódia da Comissão, lacradas e invioladas. 

Transcorrido o prazo de recurso, ou decididos os recursos eventualmente interpostos, serão retomados os trabalhos 

da licitação, com abertura do envelope “02” - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, comunicando-

se aos participantes, através de correspondência protocolada, telegrama, telex ou fax, do dia, hora e local para 

efetivação de medida.  

7.2.12 A Comissão julgará os licitantes, habilitando-os ou não. 

7.2.13 Os envelopes “B” - PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes não habilitados serão devolvidos intactos. 

7.3 ANÁLISE DA PROPOSTA 

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

os preços ofertados pelos licitantes habilitados e passará para os mesmos para que sejam verificados e rubricados 

7.3.2 A análise das propostas pela Comissão visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

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

nesta Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

b) Contiverem quaisquer vínculos com as propostas das demais proponentes; 

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

como as que apresentarem preços ou vantagens baseados nas ofertas de outras licitantes. 

d) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;  

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

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

através de documentação que comprove que o custo dos insumos é coerente com os de mercado. 

f)  Cujo objeto não atenda as especificações técnicas mínimas e demais características;  

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

contrários à lei e à regulamentação vigente; 

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

contratar nem no valor ofertado. 

 

7.4 PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

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

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

Complementar Nº 123/2006 e alterações, bem como Lei Complementar Municipal nº 09/2017.  

7.4.1.1 Para usufruir deste tratamento, deverá apresentar as declarações e documento exigidos no Item 3.3, subitens 3.3.1, 

3.3.2 e 3.3.3 do Edital. 

7.4.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

7.4.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

7.4.2.2 Para efeito do disposto no subitem 7.4.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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I – a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta, com preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será declarada vencedora do objeto licitado; 

 II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I deste sub 

item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do sub item 7.4.2.1, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

7.4.2.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.4.2.2 deste edital, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.4.2.4 O disposto no subitem 7.4.2.2 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.4.2.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso do empate previsto no item 7.4.2 mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta. 

 

8 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DA IMPUGNAÇÃO  

8.1  Em caso de RECURSOS o mesmo deverá ser dirigido a Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, 

no prazo estabelecido em lei, em vias originais. 

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

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

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

ata dos trabalhos. 

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

licitantes, não caberá qualquer recurso ou impugnação da fase de habilitação preliminar. 

8.5  A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão da CEL/SEVOP/PMM, quer através de 

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

judicialmente para reparar a dilação e os danos causados à Administração Pública pela ação procrastinatória. 

8.6 Até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos e providências, e até 3 (três) dias úteis impugnar o ato convocatório; 

8.7 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação; 

18.10.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame; 

8.8 Os questionamentos ou recurso serão formulados para o “e-mail” sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br e a intimação 

da decisão será enviada pela mesma maneira; 

 

9 DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

9.1  A presente licitação visa o registro de preços para contratações parceladas, nos termos do artigo 3º, II, do Decreto 

Municipal Nº 44/2018. 

9.2 A Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP será o órgão gerenciador da Ata de Registro de 

Preços, não havendo nenhum outro participante; 

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

– Anexo I e do Objeto – Anexo II, não sendo admitida cotação inferior. 

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

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

não havendo quantidade mínima nem obrigatoriedade de combinação de itens. 

9.5  Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 

9.6  Os valores ofertados nas propostas permanecerão registrados pelo prazo de 12 (doze) meses. 

9.7  A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da 

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

da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, nos termos do Decreto Municipal Nº 44/2018. 

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

designado especificamente para função após a realização do certame; 

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

acordo com a conveniência da administração pública municipal. 

9.9.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor 

inicial do contrato que as fizerem nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento). 

9.10 O órgão gerenciador poderá admitir, adesões de até duas vezes a quantidade de itens registrados 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, § 4º); sendo que cada órgão não 

participante ou "carona" não poderá exceder cinquenta por cento dos quantitativos dos itens (art. 22, § 3º). 

 

mailto:sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br
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10 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja minuta 

constitui o Anexo deste Edital. 

10.2. Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação 

da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena 

de sujeitar-se às penalidades previstas neste Edital. 

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

deverá ser assinado pelas partes com Certificação Digital nível A3. 

10.3. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira publicação das 

Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

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

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

preços de mercado. 

10.5. Nos termos do §2° do Artigo 15 da Lei 8.666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Secretaria Municipal 

de Viação e Obras Públicas - SEVOP, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, a Ata de Registro de Preços 

atualizada contendo todos os valores unitários referentes a esta Concorrência. 

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

comprovado, justificado e aceito pela Administração, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da Ata), as licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os 

produtos, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

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

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

Ata e publicados conforme item 10.5 deste Edital. 

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

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

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 44, de 

2018, e na Lei nº 8.666, de 1993. 

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

pela aceitação ou não da execução ou prestação da execução, independentemente dos quantitativos registrados em 

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

10.10 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

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

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

órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

 

11  DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo específico. 

11.2 Convocada, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação do Serviço de 

Saneamento Ambiental de Marabá – SSAM, para assinar o termo de contrato, sob pena de sujeitar-se às 

penalidades previstas neste Edital. 

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

deverá ser assinado pelas partes com Certificação Digital nível A3. 

11.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade fiscal estiverem com os prazos de 

validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando 

nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

11.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Adjudicatário será notificado para, no 

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

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

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

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

sucessivamente, com vistas à celebração da contratação.  

11.6 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar procuração específica devidamente reconhecida 

em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.  
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11.7 A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de Marabá/SSAM e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 

ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  

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

CONTRATADO.  

11.9  O CONTRATADO é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços 

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

mediante autorização da entidade competente, microempresas ou empresa de pequeno porte para execução de parte 

dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que alterou a LC 123/2006. 

 

12 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

acompanhada e fiscalizada pelo servidor indicado no termo de referência, ou por outro servidor designado para 

esse fim, nos termos do Art. Nº 67 da Lei Nº 8.666/98. 

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

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

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

superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

13 DA FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 Os pagamentos serão mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de apresentação 

da Nota Fiscal emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos pela fiscalização da Secretaria de Viação e 

Obras Pública – SEVOP, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com o cronograma físico 

financeiro integrante dos autos, mediante provas de recolhimento previdenciários e fiscais, a que estiver sujeita a 

contratada.  

13.1.1 A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal as certidões/guias demonstrando 

sua regularidade fiscal e demais documentos de habilitação solicitados no Edital. 

13.1.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos restituídos ao 

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

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

pagamentos correspondentes. 

13.1.2 A secretaria de viação e Obras Públicas – SEVOP, reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 

constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for constatado, que os 

serviços executados não correspondam às especificações apresentadas na proposta. 

13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

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

de pagamento. 

13.3 Sem qualquer ônus para a Contratante, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer pagamento à Contratada, 

decorrentes do contrato: 

 

I   ANTES: 

a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança; 

b) de atestada pelo órgão requisitante a conformidade o serviço prestado; 

c) da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, ”a”, da Lei 8.666/93. 

 

II   ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA: 

a) à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar; 

c) à regularidade fiscal. 

 

13.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado 

financeiramente desde a data de pagamento definida no item 13.1 até a data do efetivo pagamento e será de 6% a 

(seis por cento ao ano), pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = [(0,005/30) x N] x VP 

 

Onde: 
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EM = Encargos moratórios; 

0,005 = corresponde a relação entre a taxa de juros moratórios de 0,5% mensal e o Nº 100 (0,5/100); 

30 = número de dias do mês civil 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

13.5 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificação, após o que a fiscalização procederá 

na forma estabelecida neste item. 

 

14 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1 A execução do objeto deste certame será de acordo com as exigências previstas no anexo I e II, deste edital. 

14.2 Os serviços serão prestados para a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá. 

14.3 A licitante deve ter disponibilidade para atendimento presencial junto a Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Públicas de Marabá, em virtude do acompanhamento as obras.  

14.4 Deve a licitante vencedora manter escritório local de apoio, na cidade de Marabá – Pa. 

14.5 A Licitante vencedora deve ter disponibilidade de acompanhamento e vistoria às obras, este deve ser regular, ou 

seja, semanal, inclusive com a presença do projetista calculista. 

 

15 DA REVISÃO 

15.1 Os preços constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos na hipótese prevista no artigo 17 do Decreto 

Municipal Nº 44/208/2013. 

 

16 DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

16.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses; 

16.2 O contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme 

disposto no caput do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93; 

16.3 A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com o que estabelecem os 

artigos Nº 77 a 80, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

17 DAS PENALIDADES 

17.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a receber a Ata de Registro de 

Preços, o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento de execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 

ampla defesa, ficará sujeito, conforme o caso, às seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados 

a PMM: 

 a) multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação; 

 b) responder por perdas e danos causados a PMM, os quais serão apurados em competente processo, levando-se 

em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato; 

 c) impedimento temporário do direito de licitar e contratar com a PMM e toda Administração Pública Municipal 

pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

 d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PMM e toda a Administração Pública Federal pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

ressarcir a PMM pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 

anterior. 

17.2 Ressalvados os casos de força maior devidamente comprovados e aceitos pela PMM, caso a CONTRATADA 

atrase a execução dos serviços, ficará sujeita às seguintes multas: 

17.2.1 Multa de 1 % (um por cento) ao dia, até o décimo dia de atraso, inclusive, aplicada sobre o valor da 

execução não realizada no prazo estabelecido;  

17.2.2 O atraso superior a 10 (dez) dias, será considerado como recusa de execução, ensejando a rescisão do 

Contrato, por justa causa, e aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução não 

realizado, com a consequente suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Marabá, 

podendo, ainda, ser declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, juntamente com os 

sócios integrantes de seu ato constitutivo, no caso de sociedades por cotas, ou seus administradores, para 

o caso de sociedades anônimas. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 15 de 45 

 

17.3 A CONTRATADA incorrerá na multa de 10% (dez por cento) do valor da Solicitação dos Materiais, quando a 

rescindir ou der causa à sua rescisão, sem prejuízo de indenizar a PMM em perdas e danos, com o consequente 

impedimento do direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO, podendo, ainda, ser declarada inidônea 

para contratar e licitar com a PMM e toda a Administração Pública Federal; 

17.4 A contratada ficará, ainda sujeita à multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, caso descumpra 

qualquer outra condição contratual ajustada, e em especial quando: 

a) não se aparelhar convenientemente para a execução do objeto contratado; 

b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos dos responsáveis pela Fiscalização da execução do 

Contrato; 

c) deixar de atender determinação dos responsáveis pela Fiscalização da execução do Contrato para reparar ou 

substituir os bens não aceitos. 

17.5 Exaurida a fase recursal e não sendo provido o recurso, a(s) multa(s) será(ão) deduzida(s) do pagamento a que a 

Contratada fazer jus. Caso o crédito da Contratada junto à PMM seja insuficiente para cobrir a multa aplicada, o 

valor poderá ser cobrado através de competente processo judicial; 

17.6  A penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a PMM e toda Administração Pública Federal, 

prevista neste Edital será estendida aos diretores, responsáveis legais e sócios ou cotistas que façam parte do ato 

constitutivo da empresa licitante ou licitante contratada; 

17.7 A licitante/Contratada, notificada da penalidade que poderá lhe ser aplicada, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data da notificação, para apresentar defesa prévia; 

17.7.1 Da decisão da Comissão/fiscalização sobre a aplicação da penalidade caberá recurso sem efeito 

suspensivo no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de ciência dessa decisão; 

17.7.2 A autoridade competente, ouvido a Comissão/fiscalização, decidirá pela procedência ou não do recurso.  

17.8 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, a Comissão poderá desqualificar a licitante ou 

desclassificar a proposta de preço, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome 

conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, 

técnica, jurídica ou de produção da licitante; 

17.9 O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, será atualizado 

financeiramente, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA; 

 

18 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

com os prazos de validade vencidos, a PMM verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 

certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada;  

18.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor será notificado para, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem “11.4”, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 

realizar; 

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

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

observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis; 

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

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

segurança da contratação, inclusive eventuais autenticações de cópias de documentos na sessão pública; 

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

prazo de 8 (oito) dias úteis para uma nova sessão para apresentação de outras propostas escoimadas das causas que 

geraram a situação; 

18.5 Eventual contratação decorrente desta Licitação será divulgado na imprensa oficial; 

18.8 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas que não forem devolvidos na sessão ficarão à 

disposição para retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame, mediante solicitação escrita, 

na Comissão Especial de Licitação - SEVOP, situada à Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá 

– Pará - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-1775, ramal 21. Após 

o prazo serão destruídos sem quaisquer formalidades; 

18.9 Até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos e providências, e até 3 (três) dias úteis impugnar o ato convocatório; 
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18.10 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação; 

18.10.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame; 

18.11 Os questionamentos ou recurso serão formulados para o “e-mail” sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br e a intimação 

da decisão será enviada pela mesma maneira; 

18.12 As Licitantes devem manter seus e-mails atualizados, quando da solicitação do edital, para verificação de 

comunicados, erratas e demais informações, que por ventura venham a ocorrer posteriormente; 

18.13  Os Resultados da presente Licitação serão enviados por “e-mail” às Licitantes, devendo estas indicar o endereço 

para recebimento em sua proposta; 

18.14  Da mesma forma serão enviados notificações e avisos; 

18.15 Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, considerando-se 

prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o termo inicial ou final cair em dia útil (sem expediente na PMM); 

18.16 Os casos omissos da presente licitação serão solucionados pela Comissão ou Autoridade Competente; 

18.17 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente 

o Foro de Marabá; 

18.18 A minuta do presente edital foi aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Marabá, conforme Parecer da 

Procuradoria Geral do Município - PROGEM, conforme o disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei N° 

8.666/93. 

 

19 ANEXOS DO EDITAL 
19.1.  Acompanham este Edital, como sua parte integrante, os Anexos descritos abaixo:  

ANEXO I  - Termo De Referência 

ANEXO II  - Objeto 

ANEXO III - Modelo de composição do BDI  

ANEXO IV - Tabela de Composição de Encargos Sociais 

ANEXO V - Modelo procuração credenciamento 

ANEXO VI - Modelo declarações  

ANEXO VII - Modelo de proposta de preços  

ANEXO VIII - Minuta Contrato 

ANEXO IX - Minuta Ata de Registro de Preços 

ANEXO X - Termo de retirada. 

 

 

 

Marabá (PA), 06 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação  

 
 

mailto:sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS - SEVOP DE MARABÁ/PA 
 

ÓRGÃO DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Viação e Obras. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

1 - CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E COMPLEMENTARES: 

1.1 - EDIFICAÇÃO: Os projetos de edificações pressupõem dimensões e características que impliquem no uso a partir da 

interação entre arquitetura, estrutura e instalações prediais para seu funcionamento, incluindo equipamentos de circulação 

vertical: elevadores (hidráulicos e/ou convencionais), plataformas de percurso vertical, escadas e/ou esteiras rolantes, 

rampas e controles de acesso. 

 

1.2 - URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO: Corresponde ao conjunto de trabalhos de configuração do entorno, de toda a 

paisagem circundante, não só em termos de vegetação, mas também em relação a mobiliário e equipamentos de 

urbanização, serviços e comunicação visual, integrada a cidade. São exemplos de projetos de urbanização e paisagismo: 

execução de passeio público, passarelas, pórticos de entrada/saída, estacionamentos externos e internos com sistema viário 

e controle de acesso, sistemas de drenagem de água em geral, iluminação pública, rede de esgoto, subestação, comunicação 

visual, incluindo sinalização de trânsito, jardins internos e externos, floreiras e etc. 

 

1.3 - ENGENHARIA (complementares): Projetos complementares são os projetos técnicos que integram aos 

arquitetônicos e que os completam, são compostos de planos executivos com detalhamentos e especificações. São exemplos 

de projetos complementares e seus complementos: levantamento topográfico, laudo geotécnico de sondagem, projeto de 

estrutura e fundação, projeto elétrico de rede de energia simples, projeto elétrico de aterramento e SPDA (sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas), projeto elétrico-eletrônico da rede estruturada e rede de dados (lógica e telefonia), 

projeto hidrossanitário, projeto do sistema prevenção e combate a incêndio, projeto de impermeabilizações e drenagem, 

projeto de ar condicionado, splits e/ou centrais de climatização e etc. 

 

2 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, 

URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO E ENGENHARIA: 

2.1 – ESTUDO PRELIMINAR: 

É uma ferramenta utilizada para viabilizar um empreendimento e identificar o escopo inicial do projeto. Consiste no estudo 

efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir 

dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como de eventuais condicionantes do contratante, apresentados 

através de documentos ilustrados capaz de informar qual a situação do terreno e/ou da edificação sobre o qual o projeto irá 

ser elaborado, com apresentação de documentos tais como, plantas baixas, planta de cobertura, implantação, localização, 

situação e urbanística em relação ao terreno; cortes e elevações; e perspectivas. 

As empresas contratadas irão elaborar a definição básica de partido arquitetônico e/ou urbanístico geral. Produtos: plantas 

baixas normalizadas e cotadas, com informações textuais necessárias e devidas especificações técnicas. 

Cortes normalizados e cotados, com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, níveis de piso, anotações de 

passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e cobertura e demais elementos técnicos). 

 

2.2 - ANTEPROJETO DE ARQUITETURA: 

Consiste na etapa intermediária do projeto arquitetônico e/ou urbanístico geral, uma configuração definitiva da construção 

proposta. É formado por um conjunto de desenhos que representam o projeto com maior apuro técnico da representação 

dos elementos construtivos, conforme escala sugerida. 

Produtos: plantas baixas normalizadas e cotadas, nas quais deve constar o dimensionamento dos elementos estruturais em 

planta (pilares ou similares), com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, área construída, locais de acesso, 

tipos, materiais e demais elementos técnicos). 

Cortes normalizados e cotados, com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, níveis de piso, anotações de 

passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e cobertura e demais elementos técnicos).  

Plantas e cortes de movimentação, corte e aterro, com exibição de níveis originais do terreno e cotas de projeto, em escala 

correspondente às praticadas no estudo. 
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A planta urbanística geral consiste em desenho técnico normalizado e cotado, com informações textuais necessárias 

(identificação de passeios e edificações, áreas verdes, elementos de interesse ambiental e paisagístico, infraestruturas. O 

detalhamento de espaços públicos e passeios devem ser apresentados em plantas baixas e seções, podendo também 

apresentar elevações de caráter explicativo. O detalhamento de espaços públicos e passeios, quando necessário deve ser 

executado em escala aproximada (entre 1/500 e 1/200, em média), amplamente cotado, e deve exibir locação de mobiliário 

urbano, cotas de circulações e seu dimensionamento, níveis de piso e degraus, detalhes de rampas e guarda corpos, faixas 

táteis e direcionais, desenhos de elementos paisagísticos existentes, com locação de ponto e extensão de aplicação em 

projeto, especificações de materiais e níveis de projeto em planta baixa e cortes. 

O detalhamento de mobiliário urbano deve ser executado em plantas, cortes e elevações, podendo também acrescentar 

perspectivas ao conjunto, totalmente cotado e com todas as informações textuais necessárias (especificações de material, 

revestimentos e tratamento de superfícies, eventuais espécies vegetais aplicadas no projeto paisagístico, formas de fixação 

ao pavimento projetado e demais aspectos construtivos de interesse). O detalhamento de mobiliário urbano e comunicação 

visual devem ser executados em escala apropriada que possibilite melhor entendimento para execução no canteiro de obra. 

 

2.3 - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, URBANISMO E COMPLEMENTARES: 

Conjunto de elementos necessários e suficientes para a caracterização da obra ou serviço. É uma definição pormenorizada 

de partido arquitetônico e/ou urbanístico geral com projetos técnicos complementares e quantitativos associados. O projeto 

básico é a definição técnica completa, mas anterior ao nível executivo. Essencialmente, portanto, consiste em projeto 

executivo de arquitetura e/ou urbanismo, acrescido dos respectivos projetos técnicos complementares (estrutural e 

geotécnico, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, rede de drenagem, abastecimento de água, elétrico, lógico, 

cabeamento estruturado, sonorização, telefonia, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA e controle de 

acessos, sistema de ar-condicionado e/ou ventilação mecânica, comunicação visual, mobiliários, quantitativos de materiais). 

O caráter do projeto arquitetônico, especificamente, define a necessidade de existência dos projetos complementares. 

Cortes normalizados e cotados, com informações textuais necessárias (nomes de ambientes, níveis de piso, anotações de 

passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e cobertura e demais elementos técnicos). 

Plantas e cortes de movimentação, corte e aterro, com exibição de níveis originais do terreno e cotas de projeto, em escala 

correspondente às praticadas no estudo. Para projetos urbanísticos o anteprojeto da planta urbanística geral deverá conter 

detalhamento em planta e seções de espaços edificados, passeios, comunicação visual, iluminação pública e detalhamento 

de mobiliário urbana. Especificação de materiais das pavimentações, evidenciando níveis de piso, níveis originais do 

terreno, espécies vegetais especificadas pela proposta paisagística em escala média de altura e usos das partes da via 

(passeio, faixa de rolamento, faixa de estacionamento, faixa de acostamento, baias, refúgios, etc.). 

A planta urbanística geral consiste em desenho técnico normalizado e cotado, com informações textuais necessárias 

(identificação de passeios e edificações, áreas verdes e públicas, elementos de interesse ambiental e paisagístico). As cotas 

devem ser executadas em sentidos longitudinais e transversais às vias. 

Devem ser previstos, em plantas baixas, cortes, elevações, detalhes e perspectivas, os trajetos e características (materiais, 

bitolas, diâmetros, espessuras de chapa, etc.) de instalações, infraestruturas (fundações) e superestruturas (pilares, vigas, 

lajes e elementos estruturais equivalentes) dos respectivos projetos. 

 

2.4 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, URBANISMO E COMPLEMENTARES: 

É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes 

da ABNT. Definição detalhada do partido arquitetônico e/ou com projetos técnicos complementares, quantitativos e 

especificações técnicas. O projeto executivo configura documento técnico capaz de atender a todas as exigências suficientes 

e necessárias à execução, definição de metas e prazos, planejamento da execução e operação da obra concluída. O Projeto 

Executivo de Arquitetura, Urbanismo e demais complementares, nestes termos, configura o documento final deste contrato, 

condição necessária e suficiente para o planejamento, a definição e a execução de obra civil e posterior utilização pela 

entidade contratante, encerrando a relação de prestação de serviços. Os referidos projetos devem seguir, necessariamente, 

as Normas Técnicas vigentes e concernentes às respectivas especialidades, como parâmetro de estudos e de definição de 

soluções técnicas de projeto, incluindo as formas de desenho técnico. 

 

3 - ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS: 

3.1 - ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO/REFORMA 

a) O projeto arquitetônico de Implantação/Reforma deverá seguir no mínimo as diretrizes constantes neste termo de 

referência, obedecendo aos códigos, normas vigentes na região pertinentes a elaboração de um projeto para este 

porte de construção, tais como: Código de Edificações local, Normas de Uso do Solo e Gabarito locais, Normas 

Técnicas da ABNT, Normas do Corpo de Bombeiros, NBR 9050 – “Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos”, Normas das concessionárias de redes e de infraestruturas locais, demais normas 

e/ou recomendações; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Normas_T%C3%A9cnicas


 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 19 de 45 

 

b) Planta de Situação e Planta de Locação: reservatório elevado (caso seja necessário) além de outros; 

c) Planta de Cobertura, Plantas Baixas, Fachadas e Cortes; 

d) A prancha com a planta da cobertura e seus detalhes deverão conter: orientação, planos de cobertura e de calhas, 

com respectivos sentidos de inclinação e pontos de descida de águas pluviais, locação, posição e dimensionamento 

das calhas condutoras de águas pluviais e destino das mesmas, detalhes de cumeeiras, rufos, arremates; 

e) Plantas gerais de forros e pisos, com detalhamento; 

f) A prancha com a planta baixa e detalhamento de forro deverá possuir: posição e dimensionamento das placas e/ou 

lâminas do forro, com especificação completa e manutenção, pontos de iluminação no teto, locação dos 

equipamentos de climatização, os pontos de instalações especiais no forro; 

g) A prancha de pisos deverá conter: paginação dos pisos de todos os ambientes, com indicação do ponto de partida 

do assentamento e desníveis; 

h) Plantas com detalhamentos: esquadrias, divisórias, sanitários, fachadas, descida de águas, balcões de copa, 

bancadas, balcões de atendimento, ala de detenção provisória e outros; 

i) Quadro de esquadrias indicando dimensões (largura x altura x peitoril) e quantidades; 

j) Quadro com tipo de materiais e acabamentos, revestimentos e pisos; 

k) Quaisquer outros elementos que favoreçam a compreensão qualitativa e quantitativa dos espaços propostos e 

necessários para compor os orçamentos e execução da obra; 

l) Áreas de Segurança: paredes de alvenaria rebocada e/ou em concreto armado e laje de concreto. 

 

3.2 – PAISAGISMO 

a) Planta geral com indicação das espécies de arborização, plantas decorativas, gramíneas e outros a serem 

empregados nas áreas livres, visando conforto térmico, acústico e a segurança dos usuários; 

b) Planta baixa interna, caso haja paisagismo nestas áreas; 

c) Detalhamento de floreiras, rede de drenagem, além de outros; 

d) Deverá haver integração do projeto de paisagismo com o elétrico e hidráulico, de maneira que apresentem o projeto 

elétrico e hidráulico interno e externo de todo o terreno, pertinentes a estes itens. 

 

3.3 – PROJETO DE FUNDAÇÃO 

a) O Projeto de Fundação deverá ser feito de acordo com Parecer Técnico emitido por profissional/empresa 

especialista em solos, com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do levantamento planialtimétrico e 

deve conter, no mínimo, as informações listadas abaixo; 

b) Locação dos elementos de apoio; 

c) Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais; 

d) Indicação do fck do concreto; 

e) Armação de todas as peças estruturais e quadro de ferros por prancha de detalhamento; 

f) A representação gráfica será feita, no mínimo, por meio de desenho de plantas, cortes e elevações que permitam a 

perfeita análise e compreensão de todo o projeto no nível de execução; 

g) Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: plantas de locação, plantas de formas, se não 

contemplada na planta de locação; plantas de armação; 

h) A planta geral de locação deverá ser em escala adequada e apresentar as distâncias entre eixos dos pilares, a partir 

de um ponto de referência bem definido, além de cotas necessárias para o correto posicionamento dos elementos 

estruturais. Pode-se utilizar a mesma planta para os desenhos de locação dos pilares e da fundação. 

i) Na Planta de Formas, deverão constar as dimensões dos elementos de fundação, em planta e em corte, cotas de 

assentamento em relação ao sistema de referência. 

j) Na Planta de Armação, deverão ser apresentadas as seções longitudinais e transversais, mostrando a quantidade, 

o diâmetro, a posição, os espaçamentos e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos 

elementos de fundação. Deverão ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso se faça 

necessário o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada uma das pranchas deverá possuir um quadro de 

ferro e um quadro resumo de consumo de materiais (aço, concreto). 

 

3.4 – PROJETO DE ESTRUTURA 

3.4.1 - O Projeto de Estrutura deverá ser elaborado em conformidade com as normas da ABNT pertinentes ao tema ou, na 

falta delas, com outras normas que regulamentam o assunto. Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas 

as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possíveis estados limites 

últimos e de serviço. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 20 de 45 

 

3.4.2 - O projetista desenvolverá e apresentará o Projeto de Estrutura, após estudar as diversas opções de estruturas, analisar 

as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econômica e de execução. Para tanto 

é de responsabilidade do projetista informar-se acerca das características do local da obra no tocante a: 

a) Tipo e custo da mão-de-obra disponível; 

b) Tipo e custo dos materiais disponíveis; 

c) Disponibilidade de equipamentos; 

d) Possibilidade de utilização de técnicas construtivas. 

 

3.5 – ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

3.5.1 - As plantas de forma devem conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Cotas de todas as dimensões necessárias à execução das estruturas; numeração de todos os elementos estruturais; 

indicação da seção transversal das vigas e pilares, das aberturas e rebaixos de lajes, o valor e localização das contra 

flechas em vigas e lajes; 

b) Quando houver mudança de seção transversal do pilar em determinado pavimento deverão ser indicadas as duas 

seções junto ao nome do pilar, a que morre e a que continua; 

c) Indicação se as vigas forem invertidas; 

d) Convenção de pilares, indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos pavimentos; 

e) No caso de lajes pré-fabricadas, treliçadas ou nervuradas, indicação do sentido de armação das nervuras, o detalhe 

da laje, informando a sua altura, a largura das nervuras, a distância entre eixos das nervuras, a espessura da capa 

de concreto, características do elemento de enchimento e, para as lajes treliçadas, a especificação da armação da 

treliça; 

f) No caso de lajes cogumelo, posição e dimensões dos capitéis; 

g) Cortes, no mínimo nas duas direções principais da planta baixa e em regiões específicas (escadas, caixas d'água). 

Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da estrutura em uma mesma prancha, ou serem apresentados 

separadamente por pavimento, junto à respectiva planta de forma. 

3.5.2 - A planta de armação deve conter, no mínimo, as seguintes indicações: 

a) Seção longitudinal de todas as peças mostrando a posição, a quantidade, o diâmetro e o comprimento de todas as 

armaduras longitudinais, em escala adequada; 

b) Seções transversais de todas as peças, mostrando a disposição das armaduras longitudinais e transversais (estribos), 

e as distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25; 

c) Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com as armaduras, o posicionamento dos moldes e das zonas 

maciças, quando estas forem necessárias. 

d) Consumo de materiais (Quadro de ferros) e resistência característica à compressão do concreto – fck 

3.5.3 - O detalhe da armadura deve conter, no mínimo, as seguintes indicações: 

a) Número da posição; 

b) Quantidade de barras; 

c) Diâmetro da barra; 

d) Espaçamento das barras, quando necessário; 

e) Comprimento total da barra; 

f) Trechos retos e dobras com cotas. 

3.5.4 - Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro de Ferros respectivo, contendo no 

mínimo: 

a) Tipo de aço (CA50, CA60); 

b) Posição (numeração da ferragem); 

c) Diâmetro da armadura (em mm); 

d) Quantidade de barras de mesma posição; 

e) Comprimento unitário da barra (em cm); 

f) Comprimento total das barras de mesma posição, em cm. 

3.5.5 - Cada prancha de armação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro Resumo de Ferros respectivo, contendo 

no mínimo: 

a) Tipo de aço (CA50, CA60); 

b) Diâmetro da armadura (em mm); 

c) Comprimento total (em m) por diâmetro de barra; 

d) Massa (em kg) das barras de mesmo diâmetro, considerando perdas; 

e) Massa total (em kg) por tipo de aço, considerando perdas. 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 21 de 45 

 

3.5.6 - As notas explicativas deverão conter as seguintes informações mínimas: 

a) Unidade das medidas utilizadas nos desenhos; 

b) Classe do concreto (C-20, C-25 etc.); 

c) Cobrimento da armadura; 

d) Indicar a sobrecargas utilizadas no cálculo; 

e) Outras informações necessárias à total compreensão do projeto. 

 

3.6 – ESTRUTURA EM MADEIRA 

3.6.1 - A representação gráfica do Projeto de Superestrutura em Madeira será feita por meio de desenho de plantas, cortes 

e elevações que permitam a análise e compreensão de todo o projeto. Deverão conter de forma clara e precisa todos os 

detalhes construtivos necessários à perfeita execução e montagem da estrutura. Deverão ser apresentados os seguintes 

produtos gráficos: 

a) Planta de todas as estruturas do sistema; 

b) Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; 

c) Especificação dos materiais utilizados; 

d) Lista completa de materiais. 

3.6.2 - As escalas adotadas, para a representação das estruturas de madeira, deverão estar em função dos tipos de desenhos 

e de acordo com cada caso. Dessa forma, recomenda-se o emprego das seguintes escalas: 

a) Desenhos de conjuntos: 1:50, 1:100; 

b) Desenhos de detalhes: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20; 

c) Desenhos de montagem (esquemas): sem escala ou com escala conveniente, de acordo com a complexidade do 

problema. 

3.6.3 - As pranchas de desenho deverão apresentar, no mínimo, quadro de madeiramento, com os seguintes requisitos: 

a) Seção das peças; 

b) Comprimento; 

c) Tipo de madeira; 

d) Quantidade de cada peça, prevendo folga para perdas no corte da madeira. 

3.6.4 - O sistema estático do projeto estrutural deve ser o mais simples e adequado às características do material, de modo 

a reduzir, ao mínimo, as incertezas quanto aos valores dos esforços nas seções críticas. 

3.6.5 - Deve-se procurar fazer prevalecer, sempre que possível, a simetria geométrica, tanto nas dimensões estruturais como 

nas seções transversais. 

3.6.6 - Nos casos em que o método construtivo for capaz de causar esforços significativos na estrutura, deverá fazer parte 

do projeto estrutural um memorial com o plano de execução e montagem da estrutura, abordando os seguintes aspectos: 

a) Sequência de montagem; 

b) Dimensões e pesos das peças da estrutura; 

c) Posicionamento dos olhais de içamento; 

d) Equipamentos de montagem. 

 

3.7 – ESTRUTURA METÁLICA 

3.7.1 - A representação gráfica do Projeto de Estrutura metálica será feita por meio de plantas, cortes. Estes desenhos 

deverão permitir perfeitas condições de análise e compreensão de todo o conjunto estrutural e será composta de: desenhos 

de projeto, fabricação e montagem. 

3.7.2 - Deverão ser indicadas nesses desenhos as contra flechas de vigas e treliças, adotadas no cálculo, as especificações 

relativas ao tipo de proteção contra corrosão, além das especificações quanto ao tipo de proteção fogo-retardante, nos casos 

em que essas forem exigidas pelas normas e legislações vigentes. 

3.7.3 - Os desenhos de fabricação deverão traduzir fielmente, para as informações contidas nos desenhos de projeto, 

fornecendo informações completas para a fabricação de todos os elementos componentes da estrutura, incluindo materiais 

utilizados e suas especificações, locação, posição dos furos, tipo e dimensão de todos os parafusos, soldas de oficina e de 

campo e lista completa de todos os materiais. Em casos especiais, será necessário indicar a sequência de execução das 

ligações importantes, soldadas ou parafusadas, para evitar o aparecimento de empenos ou tensões residuais excessivas. 

3.7.4 - Os desenhos de montagem deverão indicar as dimensões principais da estrutura, numerações ou marcas das peças, 

dimensões de barras, elevações das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as dimensões de detalhes para 

colocação de chumbadores e demais informações necessárias à montagem da estrutura. Deverão ser claramente indicados 

todos os elementos, permanentes ou temporários, essenciais à integridade da estrutura parcialmente montada. 
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3.8 – ESTRUTURA MISTA 

3.8.1 - A representação gráfica do Projeto de Estrutura Mista seguira o mesmo das Estruturas Metálicas, será feita por meio 

de plantas, cortes. Estes desenhos deverão permitir perfeitas condições de análise e compreensão de todo o conjunto 

estrutural e será composta de: desenhos de projeto, desenhos de fabricação, desenhos de montagem. 

3.8.2 - Deverão ser indicadas nesses desenhos as contra flechas de vigas e treliças, adotadas no cálculo, as especificações 

relativas ao tipo de proteção contra corrosão, além das especificações quanto ao tipo de proteção fogo-retardante, nos casos 

em que essas forem exigidas pelas normas e legislações vigentes. 

3.8.3 - Os desenhos de fabricação deverão traduzir fielmente, para as informações contidas nos desenhos de projeto, 

fornecendo informações completas para a fabricação de todos os elementos componentes da estrutura. 

3.8.4 - Os desenhos de montagem deverão indicar as dimensões principais da estrutura, numerações ou marcas das peças, 

dimensões de barras, elevações das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as dimensões de detalhes para 

colocação de chumbadores e demais informações necessárias à montagem da estrutura. 

 

3.9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.9.1 - O projeto de instalações elétricas deverá obedecer à legislação pertinente e às normas e recomendações técnicas da 

ABNT, aos padrões de fornecimento de energia elétrica da concessionária local, às especificações dos fabricantes e às 

condições gerais de fornecimento da ANEEL. 

3.9.1 - Deve-se atender a todas as indicações do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigências dos demais 

projetos. 

3.9.2 - Partes integrantes do Projeto de Instalações Elétricas: 

a) Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de situação e localização, devendo-se prever a 

interligação ao ponto de entrega da concessionária/subestação geral de entrada de energia; 

b) Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuição por pavimento, com plantas baixas e de cortes; 

c) Quadros de cargas, diagramas unifilares e cálculos de demandas prováveis; 

d) Especificação e detalhamento do quadro geral de baixa tensão; 

e) Especificação e dimensionamento dos quadros de força e de distribuição; 

f) Esquema vertical dos shafts; 

g) Projeto detalhado da subestação de energia com transformadores e proteções; 

h) Sistema de gerador de energia, USCA e quadros automáticos de transferência; 

i) Sistema de no-break, com filtro atenuador de harmônicas de ordem 7; 

j) Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 

k) Detalhes das caixas de passagem e aterramentos; 

l) Medição do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh); 

m) Projeto de iluminação externa de jardins, seguindo orientação do projeto de paisagismo; 

n) Projeto de iluminação interna de acordo com o projeto luminotécnico feito por profissional da área de iluminação; 

o) Aprovação do projeto junto à concessionária local. 

3.9.3 - A infraestrutura de circuitos elétricos deverá ser composta de: 

a) Prumada de dimensões suficientes para passagem de eletrodutos em PVC rígidos roscáveis para alimentação dos 

Quadros de Distribuições (QDs), com reserva técnica de pelo menos 50% em espaço físico para passagem de 

outros eletrodutos; 

b) Rede de eletrodutos e/ou eletrocalhas embutidos nos entreforros; 

c) Rede de eletrodutos em PVC rígidos roscáveis embutidos nas paredes dos pavimentos; 

d) Em locais nos quais não houver forro e nos pavimentos de garagem, a rede de eletrodutos em PVC rígidos roscáveis 

e/ou eletrocalhas, deverá ser aparente, com utilização de caixas condulete de alumínio de saídas não roscáveis; 

e) Em locais não abrigados a rede elétrica deverá ser aparente, com eletrodutos em aço galvanizado, série pesada. 

f) Todos os eletrodutos, eletrocalhas e caixas deverão estar com, no máximo, 40% de ocupação. 

3.9.4 - As plantas deverão apresentar as seguintes indicações: 

a) Pontos ativos ou úteis (iluminação e tomadas); 

b) Pontos de comandos (interruptores); 

c) Quadros de distribuição geral e terminal; 

d) Diagramas unifilares; 

e) Quadros de carga; 

f) Detalhe do local dos medidores; 

g) Detalhes dos quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a posição dos dispositivos de manobra 

e proteção, em escala 1:10; 

h) Localização dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva carga), seus comandos e indicação dos 

circuitos a que estão ligados; 
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i) Trajeto dos condutores/circuitos e sua proteção mecânica, inclusive dimensões de condutores e caixas; 

j) Legendas com os símbolos adotadas, segundo especificação da ABNT, e notas que se fizerem necessárias; 

k) Quadro indicativo da divisão dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilização de cada fase nos diversos 

circuitos (equilíbrio de fases). 

3.9.5 - O Diagrama Unifilar deverá apresentar, no mínimo, os circuitos principais, as cargas, as funções e as características 

dos principais equipamentos, tais como: 

a) Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão; 

b) Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, classe de tensão; 

c) Transformadores: potência, classe de tensão, tensão primária e derivações, e tensão secundária; 

d) Transformadores de corrente para instrumentos de medição: classe de tensão, classe de exatidão, corrente ou tensão 

primária e corrente ou tensão secundária; 

e) Reles de proteção: indicação de função; 

f) Equipamentos de medição: indicação de função; 

g) Condutores elétricos nus: tipo e bitola; 

h) Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do condutor; 

i) Para-raios: tipo, tensão nominal; 

j) Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica; 

k) Fusíveis: tipo, corrente nominal. 

3.9.6 - Os projetos de instalações elétricas deverão ser elaborados prevendo equipamentos de alto fator de potência e 

motores de alto rendimento, para se evitar a utilização de banco de capacitores. 

3.9.7 - Com relação à infraestrutura elétrica, deverão ser adotadas as recomendações abaixo: 

a) Para as infraestruturas da rede secundária, deverão ser previstos eletrodutos galvanizados com petroletes e/ou 

perfilados; 

b) Para as infraestruturas primárias, deverão ser previstas eletrocalhas e/ou perfilados, partindo dos quadros terminais 

até o último ponto de derivação; 

c) Para as infraestruturas externas, embutidas em pisos, deverão ser previstos eletrodutos em PVC rosca e caixas de 

passagem em alvenaria (40x40x50 cm), com tampa de ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em 20 metros e nos 

pontos de derivação para os quadros; 

3.9.8 - O dimensionamento e a especificação dos condutores obedecerão às recomendações da ABNT, destacando. 

3.9.9 - O projeto de iluminação (interna, de emergência e externa) deve contemplar os níveis de iluminamento adequados 

a cada ambiente, acompanhado das respectivas memórias de cálculo. 

3.9.10 - As tomadas devem seguir as seguintes especificações: 

a) Todas do tipo 2P+T conforme padrão NBR-14.136 com pino terra; 

b) Para tomada de uso comum, critério de 6 m² por tomada; 

c) Circuitos independentes para tomadas especiais. 

3.9.11 - Nas instalações elétricas devem ser integrados os dispositivos previstos no projeto de prevenção contra incêndio, 

como iluminação de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e outros conforme exigência 

das normas específicas. 

3.9.12 - Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deve ser elaborado em conformidade com 

a NBR 5419, prevendo proteção das instalações contra surto provocado por descarga atmosférica, transitórios ou falhas de 

operação e sistema de aterramento específico, com previsão de ligação equipotencial à malha de terra do SPDA. 

3.9.13 - O Projeto de Instalação de Proteção contra Descargas Atmosféricas obedecerá às normas da ABNT, apresentando: 

a) Localização e identificação dos para-raios e terminais aéreos; 

b) Ligações entre os para-raios, terminais aéreos e aterramento; 

c) Sistema de aterramento; 

d) Resistência máxima de terra; 

e) Equalizações; 

f) Plantas; 

g) Todos os detalhes necessários com suas especificações e quantitativos de materiais. 

 

3.10 – HIDROSSANITÁRIAS 

3.10.1 - Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão atender às recomendações e especificações da ABNT e das 

concessionárias locais. 

3.10.2 - Os projetos de instalações hidrossanitárias devem estar de acordo com os novos conceitos de reaproveitamento de 

água e energia. 

3.10.3 - Deverão ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais projetos (arquitetura, estrutura, instalações 

elétricas, de incêndio, de climatização e etc.). 
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3.10.4 - Os Projetos de instalações hidrossanitárias serão compostos de: 

a) Projeto de instalações de água fria - reservatórios; 

b) Projeto de instalações de esgotos sanitários, águas servidas e águas pluviais; 

c) Projeto de rede de drenagem, inclusive do sistema de refrigeração separados; 

d) Planta de situação/locação, indicando o ramal de entrada da rede hidráulica com detalhe do hidrômetro da 

concessionária local. 

e) Distribuição da rede interna: banheiros, áreas livres e demais dependências; 

f) Sistema de bombeamento, cortes, barriletes e detalhes gerais; 

g) Detalhamento e esquemas isométricos. 

3.10.5 - Os projetos deverão prever a reserva técnica de incêndio para dar o primeiro combate ao foco do incêndio, para 

extingui-lo, ou então, controlá-lo, conforme as normas específicas. 

3.10.6 - Os tubos de queda devem ser o mais vertical possível, empregando-se sempre curvas de raio longo nas mudanças 

de direção, com diâmetro sempre superior ou igual a qualquer canalização a eles ligada e tê de inspeção. 

3.10.7 - Mudanças de direção no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspeção. 

3.10.8 - Deverá ser previsto o projeto de Impermeabilização de elementos tais como, cisternas, caixa d’água e caixas 

coletoras e etc., com plantas de localização e identificação dos sistemas de impermeabilização, detalhes genéricos e 

específicos que descrevem graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e que sejam necessárias para a 

execução destas e descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos serão meramente 

referenciais e poderão ser substituídos por outros equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico. 

 

3.11 – DRENAGEM PLUVIAL 

3.11.1 - Os projetos de drenagem devem representar a melhor solução para o caminhamento das águas visando a 

permanência e estabilidade das condições determinadas nos projetos de urbanismo e terraplenagem e o estabelecimento de 

uma situação que evite acidentes como enchentes, escorregamento de taludes. 

3.11.2 - Se o problema que se apresenta exigir galerias elas deverão projetadas. 

3.11.3- O memorial descritivo e justificativo deverá conter a descrição da solução de projeto adotada bem como as 

memórias de cálculo do dimensionamento das redes até o ponto de lançamento e/ou sua interligação com a rede existente 

e de todos os dispositivos necessários ao sistema de drenagem, entre os quais o reservatório para detenção de águas pluviais 

que atenda a legislação. Se o projeto exigir galerias elas deverão ser dimensionadas e o memorial de cálculo apresentado. 

3.11.4 - O memorial deve conter ainda as orientações para a execução das obras 

3.11.5 - Deverão ser elaboradas planilhas de verificação da capacidade das vias e planilhas de dimensionamento das 

canaletas e galerias projetadas. 

3.11.6 - As planilhas de quantidades deverão discriminar e quantificar o levantamento de materiais e serviços acima 

descritos. 

Os produtos e serviços técnicos deste item são: 

a) Planta com a identificação das bacias e sub-bacias de contribuição com delimitação das áreas e localização dos 

empreendimentos; 

b) Planta (s) de Drenagem das Redes Condominiais; 

c) Planta (s) de Drenagem das Redes Públicas; 

d) Planta (s) com todos os detalhes e dispositivos de drenagem; 

e) Perfis Longitudinais das Galerias (se houver); 

f) Memorial dos Projetos de Drenagem; 

g) Planilha de verificação da capacidade das vias; 

h) Planilha de dimensionamento das canaletas e galerias; 

i) Quantificação dos produtos e serviços. 

 

3.12 – PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO 

3.12.1 - O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio e deverá ser concebido de 

forma a proporcionar um nível adequado de segurança dos ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades 

de propagação do fogo através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos 

existentes. 

3.12.2 - Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser integrados às instalações 

elétricas e hidrossanitárias, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais (quebre o vidro) 

e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir. 

3.12.3 - Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico, 

normas de execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, norma para utilização de hidrantes para combate à 

incêndio e de extintores de incêndio. 
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3.12.4 - O Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido levando em conta a compatibilidade 

com os projetos arquitetônico e complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e funcional. 

3.12.5 - O projeto de instalações de combate a incêndio deverá apresentar planta de localização dos hidrantes, rede de 

distribuição de água, sistema de dreno e sistema de válvulas. 

3.12.6 - Casa de bombas e barriletes, com detalhamentos. 

3.12.7 - As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e especificações técnicas dos 

materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com os quantitativos por pranchas. 

 

3.13 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E AFINS 

3.13.1 - O projeto de condicionamento de ar deverá ser apresentado por prédio (a construir e a reformar), visando o maior 

número possível de ambientes com ventilação e iluminação natural. 

3.13.2 - O sistema de climatização deve ser composto por sistemas de ar-condicionado, ventilação e exaustão. Esses deverão 

ser orientados para a obtenção de menor custo energético possível, controle de temperatura individual por espaço, 

automatização total do sistema, ventilação mecânica de áreas fechadas, copas, áreas de segurança e outros. 

3.13.3 - O projeto de climatização deverá prever, no mínimo: 

a) A climatização de maneira setorizada, de acordo com as respectivas características térmicas e/ou de utilização, de 

forma a permitir economia de energia; 

b) Climatização específica para as salas dos equipamentos dos servidores de rede e demais salas que necessitem de 

climatização constante como as áreas de segurança; 

c) Proteção sonora nos sistemas de climatização, para assegurar o conforto acústico necessário às atividades 

desenvolvidas nos edifícios. 

d) Deve-se atender a todas as indicações do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigências dos demais 

projetos e compatibilizando-os. 

e) Detalhes de ligação dos equipamentos; 

f) Diagrama unifilar de força e comando dos quadros do sistema de ar condicionado; 

g) Fornecimento da assessoria necessária para a devida compatibilização entre o sistema de climatização e os demais 

projetos, no sentido de esclarecer interferências e fornecer as previsões necessárias, tais como necessidades 

elétricas, hidráulicas (drenagem), furos, cargas etc. 

 

3.14 - PROJETO DE INFRAESTRUTURA 

3.14.1 - Movimentação de terra e terraplenagem 

3.14.1.1 - A resolução do projeto de terraplenagem deverá buscar a compensação da movimentação de terra em consonância 

com as características geotécnicas e morfológicas da área. 

3.14.1.2 - Deverá conter em sua documentação informações que permitam a sua total compreensão, tais como: cotas dos 

patamares, dos acessos, dos estacionamentos, das vias de circulação interna e de outros pontos notáveis, representar os 

taludes e arrimos (se houver) e o detalhamento necessário. 

3.14.1.3 - O memorial descritivo deverá conter: 

a) Os parâmetros adotados para a concepção do projeto, metodologia aplicada aos cálculos de quantidade de serviços 

de terraplenagem e procedimentos para a execução e conservação das obras; 

b) O plano de manejo dos solos identificando áreas de empréstimo e/ou bota-foras, levando-se em conta a distância 

da obra. 

c) As planilhas de quantidades deverão discriminar os serviços acima descritos. 

3.14.1.4 - Os produtos e serviços técnicos deste item são: 

a) Planta (s) de Cotas; 

b) Planta (s) de Perfis Longitudinais das Vias e Acessos 

c) Secções dos Patamares; 

d) Secções Transversais das Vias; 

e) Planta (s) de detalhes e Seções Modelo de Acabamento (se necessário); 

f) Memorial Descritivo de Terraplenagem; 

g) Quantificação de Materiais e Serviços; 

h) Certificação da Área de Empréstimo ou Bota-Fora (se necessário). 

 

3.14.2 – Pavimentação 

3.14.2.1 – O projeto de pavimentação deve ser elaborado com base nos estudos e ensaios realizados e considerando a 

hierarquização das ruas definida no projeto de Urbanismo. 

3.14.2.2 – Os produtos e serviços técnicos deste item são: 
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a) Planta com a hierarquização das ruas; 

b) Planta da implantação destacando as áreas a serem pavimentadas e respectivas seções tipo; 

c) Memorial descritivo de pavimentação; 

d) Quantificação dos produtos e serviços. 

3.14.2.3 – As especificações conterão as características abaixo discriminadas: 

a) Materiais do Subleito: profundidade e escarificação, sempre que necessária; energia de compactação; desvio de 

umidade admissível em relação à umidade ótima na energia especificada; grau de compactação; 

b) Materiais para Reforço do Subleito: limites de consistência; distribuição granulométrica; energia de compactação; 

desvio de umidade admissível em relação à umidade ótima na energia especificada; grau de compactação; índice 

de suporte Califórnia-CBR e expansão; 

c) Material para Base e/ou Sub-base: limites de consistência, quando necessário; distribuição granulométrica; 

resistência ao desgaste por abrasão; teor de substâncias nocivas e impurezas; durabilidade; índice de forma; índice 

de suporte Califórnia- CBR; expansão; energia de compactação; desvio de umidade admissível em relação à 

umidade ótima na energia especificada; grau de compactação. 

 

4 - ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DOS CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS DE 

QUANTITATIVOS E PREÇOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

4.1 - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ENCARGOS 

4.1.1 - As especificações técnicas deverão conter: 

a) Informações técnicas necessárias à caracterização da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de 

construção; 

b) Especificações detalhadas, definindo com clareza e precisão: 

1. As características dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serão meramente 

referenciais e poderão ser substituídos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com mesma função e 

desempenho técnico; 

2. Procedimentos de execução; 

3. Aspecto e desempenho finais desejados; 

c) Descrições pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de execução, especificações e 

controle tecnológico dos materiais; 

d) Descrição pormenorizada de cada uma das instalações, detalhando suas características técnicas, seus princípios de 

funcionamento, bem como, todas as recomendações necessárias, quanto às técnicas ideais de execução e aos 

padrões exigidos pelas diversas concessionárias locais; 

 

4.2 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

4.2.1 - A planilha geral, de quantitativos e preços, deverá considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme 

legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra. Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: 

Item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por bloco a ser edificado ou 

Reformado. 

4.2.2 - Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os custos unitários. 

4.2.3 - Deverá ser apresentada a composição do BDI e Encargos Sociais. 

 

4.3 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

4.3.1 - O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado de forma gráfica do plano de execução de todas as etapas 

da obra e dos desembolsos necessários. Deve contemplar todas as fases de execução desde a mobilização, passando pelas 

atividades previstas no projeto, até a desmobilização do canteiro de obras. As planilhas e gráficos devem englobar o 

desenvolvimento físico e financeiro da obra, tendo por objetivo o seguinte: 

a) Fisicamente – demonstrar a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo, permitindo avaliações 

periódicas de acerto; 

b) Financeiramente – converter a demonstração física em termos monetários, através do somatório dos quantitativos 

dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, que representará o desembolso mensal do contratante. 

4.3.2 - Os orçamentos deverão seguir as normas da ABNT. 

4.3.3 - A empresa contratada deverá realizar a elaboração de levantamento dos quantitativos de materiais e serviços de 

todos os projetos de maneira clara e sem dúvidas ou pendências. 
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5 - SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO 

5.1 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.1. Os serviços serão prestados para a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá. 

5.1.2. A licitante deve ter disponibilidade para atendimento presencial junto a Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Públicas de Marabá, em virtude do acompanhamento as obras.  

5.1.3. Deve a licitante vencedora manter escritório local de apoio, na cidade de Marabá – Pa. 

5.1.4. A Licitante vencedora deve ter disponibilidade de acompanhamento e vistoria às obras, este deve ser regular, ou seja, 

semanal, inclusive com a presença do projetista calculista. 

 

5.2 - VALOR DO CONTRATO 

5.2.1 – O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 1.457.785,00 (Um Milhão, quatrocentos e cinquenta e sete 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais) para o Lote I, e R$ 874.425,35 (oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 

vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) para o Lote II. 

 

5.3 - FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

5.3.1 - Os serviços serão objeto de medições mensais, constando os quantitativos dos diversos itens de serviços 

eventualmente executados. 

5.3.2 – Os serviços, objeto do presente Termo de Referência, serão recebidos e atestados, após entrega formal do preposto 

da CONTRATADA, ao respectivo servidor designado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas – SEVOP, para funcionar 

como FISCAL de contrato. 

5.3.3 – Os produtos devem ser apresentados em versão preliminar à comissão instituída para acompanhamento dos serviços 

contratados, que examinará emitirá parecer técnico. Caso seja aceito como satisfatório, será considerado como versão 

definitiva. Caso haja necessidade de alguma correção, a contratada deve realizar os ajustes ou complementações 

necessárias, encaminhando nova versão. 

5.3.4 – Para cada produto específico é exigida a apresentação da ART relativa à cada conselho a que pertencem os 

profissionais envolvidos, para juntada ao processo administrativo do contrato. 

 

5.4 – DO PAGAMENTO 

5.4.1 – Os pagamentos serão mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de apresentação 

da Nota Fiscal emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos pela fiscalização da Secretaria de Viação e Obras 

Pública – SEVOP, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com o cronograma físico financeiro integrante 

dos autos, mediante provas de recolhimento previdenciários e fiscais, a que estiver sujeita a contratada. 

5.4.2 – A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal as certidões/guias demonstrando 

sua regularidade fiscal e demais documentos de habilitação solicitados no Edital. 

5.4.3 – A secretaria de viação e Obras Públicas – SEVOP, reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 

constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for constatado, que os serviços 

executados não correspondam às especificações apresentadas na proposta. 

 

5.5 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

5.5.1 – Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 

I – Advertência; 

II – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

IV – 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 

a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

§3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário 

Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 

de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

5.5.2 O contratante poderá valer-se das disposições constantes nas cláusulas contratuais se a Contratada contrair as 

obrigações para com terceiros que possam de certa forma, prejudicar a execução do objeto ora contratado, bem como. 
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5.6 – DAS MULTAS 

5.6.1 – Ressalvadas os motivos de Força Maior ou Caso Fortuito que deverão ser devidamente comprovados pela 

Contratada, o Contratante sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 aplicará as seguintes 

multas: 

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela definida no Cronograma Físico Financeiro, por 

dia de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos, aferida mensalmente, 

até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso para o recebimento da Ordem de 

Serviço; 

c) Multa de 2,5% (dois por cento e cinco décimos) do valor ora ajustado, pelo não cumprimento de quaisquer 

condições do Contrato; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de não proceder à disponibilização das 

instalações, aparelhamento ferramental e pessoal técnico adequado e necessário para a realização do objeto da 

presente licitação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de assinatura do presente contrato; 

e) Pela inexecução parcial do Contrato a Contratada estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez por cento) 

sobre a parcela em atraso e, pela inexecução total dos serviços estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez 

por cento) do valor global ora ajustado, além da perda das cauções e demais garantias prestadas, em ambos os 

casos. Poderão, também serão aplicadas conjuntamente as multas moratórias, as quais serão autônomas, conquanto 

a aplicação das mesmas não exclua as compensatórias, posto que são independentes e cumulativas. 

 

7 - PRODUTOS A ENTREGAR E PRAZOS DE ENTREGA 

7.1 - Define-se prazo de entrega de produtos a duração das etapas de projetos e documentos em função da necessidade de 

celeridade que a SEVOP necessite e, sobretudo, tendo como parâmetros as condições técnicas e gerenciais vigentes no 

setor. 

7.2 - Os prazos são estimados a partir da categoria em que se enquadram cada atividade projetual e de documentos. Desta 

forma é que se torna possível estabelecer parâmetros médios de duração, produtos de entrega por período e relativa 

flexibilidade dos prazos. 

7.3 - Os produtos são definidos em função das Etapas de projetos e documentos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia: 

definição e caracterização. 

7.5 - Os prazos apresentados são prazos máximos, podendo, dependendo da complexidade, simplicidade ou nível do projeto, 

serem menores, de acordo com a ordem de início de serviços. 

7.6 - Os prazos são contados da data da Ordem de Início de Serviços, emitida pela SEVOP. 

 

7.7 – PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS (CRONOGRAMA) 
 

PRAZOS DE CONCLUSÃO E ENTREGA DOS PROJETOS 
 

PROJETO DE ARQUITETURA E AFINS Até 1.000 m² De 1.000 à 5.000 m² Acima de 5.000 m² 

▪ EDIFICAÇÕES; 

45 Dias 60 Dias 90 Dias 
▪ URNANIZAÇÃO; 

▪ PAISAGISMO; 

▪ ARQUITETURA DE REFORMA. 

PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAS E AFINS Até 1.000 m² De 1.000 à 5.000 m² Acima de 5.000 m² 

▪ PROJETO DE ESTRUTURA (Concreto Armado, Metálica, 

Madeira e Mistas); 
45 Dias 60 Dias 90 Dias 

▪ PROJETO DE PONTES (Concreto Armado, Metálica, 

Madeira, Trilho e Mistas). 

PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA, C. 

INCÊNCIO, PLUVIAL E AFINS 
Até 1.000 m² De 1.000 à 5.000 m² Acima de 5.000 m² 

▪ ÁGUA FRIA; 

45 Dias 60 Dias 90 Dias 
▪ ESGOTO; 

▪ PLUVIAL; 

▪ COMBATE À INCÊNDIO. 
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PROJETO DE DRENAGEM URBANA, 

PAVIMENTAÇÃO E AFINS 
Até 1.000 m De 1.000 à 5.000 m Acima de 5.000 m 

▪ PROJETO DRENAGEM PLUVIAL URBANA; 

45 Dias 60 Dias 90 Dias 
▪ PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (Geométrico, 

Terraplenagem e Pavimentação). 

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, 

TELEFÔNICA, REDE LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO E 

AFINS 

Até 1.000 m² De 1.000 à 5.000 m² Acima de 5.000 m² 

▪ PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E 

ELETRÔNICA; 

45 Dias 60 Dias 90 Dias 
▪ PROJETO DE SPDA; 

▪ PROJETO DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA; 

▪ PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO; 

 

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO E RESCISÃO 

8.1. O CONTRATO terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme 

disposto no caput do artigo 57, da Lei 8.666/93; 

8.2. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 

Nº 77 a 80, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Havendo saldo remanescente ao fim do exercício, a critério da própria administração pública, o contrato poderá ter sua 

vigência prorrogada, devendo ser aplicada a regra do artigo 65, §8, da Lei 8.666/93, diante da ausência de aprovação da 

LDO do próximo exercício. 
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ANEXO II - OBJETO 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

 
LOTE 01 - PROJETO DE ARQUITETURA, PAISAGISMO, ELÉTRICO, COMBATE A INCÊNDIO, ENTRE OUTROS 
 

Item Descrição Unid. Quant. 
V. Unit. 

(R$) 

V. Total 

(R$) 

1.  PROJETO DE ARQUITETURA       

1.1 
ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA - EDIFICAÇÕES ESCOLARES 
m² 6.000,00 18,05 108.300,00 

 • NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL;       
 • ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.       

1.2 
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA -                                                                   

EDIFICAÇÕES ESCOLARES 
m² 6.000,00 22,05 132.300,00 

 • NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL;       
 • ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.       

1.3 
ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA - EDIFICAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
m² 2.000,00 29,65 59.300,00 

 • UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS);       
 • POSTO DE SAÚDE;       
 • HOSPITAL       

1.4 
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA -                                                                      

EDIFICAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
m² 2.000,00 31,33 62.660,00 

 • UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS);       
 • POSTO DE SAÚDE;       
 • HOSPITAL       

1.5 
ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA - EDIFICAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 
m² 2.500,00 15,94 39.850,00 

 • GINÁSIO POLIESPORTIVO;       
 • QUADRA POLIESPORTIVA;       
 • ESTÁDIO       

1.6 
 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA -                                                                                              

EDIFICAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 
m² 2.500,00 19,13 47.825,00 

 • GINÁSIO POLIESPORTIVO;       
 • QUADRA POLIESPORTIVA;       
 • ESTÁDIO       

1.7 
ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA - EDIFICAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS 
m² 500,00 19,40 9.700,00 

 • AUDITÓRIO       
 • TEATRO;       
 • CINEMA;       
 • MUSEU.       

1.8 
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA -                                                                            

EDIFICAÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS 
m² 500,00 22,20 11.100,00 

 • AUDITÓRIO       
 • TEATRO;       
 • CINEMA;       
 • MUSEU.       

1.9 
ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO DE 

ARQUITETURA - EDIFICAÇÕES PARA FINS ADMINISTRATIVOS 
m² 2.000,00 21,09 42.180,00 

1.10 
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA -                                                                                                 

EDIFICAÇÕES PARA FINS ADMINISTRATIVOS 
m² 2.000,00 23,60 47.200,00 

2.0  PROJETO URBANÍSTICO       

2.1       • PRAÇAS; m² 10.000,00 9,37 93.700,00 

2.2       • VIAS PÚBLICAS.       

3.0  PROJETO DE PAISAGISMO       

3.1       • PRAÇAS; m² 10.000,00 13,20 132.000,00 

3.2       • PARQUES.       

4.0  PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA       

4.1      • PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE REFORMA. m² 10.000,00 20,95 209.500,00 
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5.0  PROJETO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA       

5.1       • ÁGUA FRIA; m² 10.000,00 10,76 107.600,00 

5.2       • ESGOTO;       

5.3       • PLUVIAL.       

6.0  PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO       

6.1       • PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO. m² 2.000,00 16,86 33.720,00 

7.0  PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO       

7.1       • PROJETO EXECUTIVO DE INST. DE COMB. À INCÊNDIO. m² 10.000,00 6,05 60.500,00 

8.0  PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA       

8.1       • PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. m² 10.000,00 11,88 118.800,00 

9.0  PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFÔNICA       

9.1       • PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO TELEFÔNICA. m² 5.000,00 5,58 27.900,00 

10.  PROJETO DE SPDA       

10.1       • PROJETO EXECUTIVO DE SPDA. m² 5.000,00 7,75 38.750,00 

11.  PROJETO DE REDE LÓGICA       

11.1       • PROJETO EXECUTIVO DE REDE LÓGICA. m² 5.000,00 5,38 26.900,00 

12. 
 LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ARQUITETURA E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
      

12.1       • LEVANTAMENTO E/OU PARECER TÉCNICO DE ARQUITETURA; m² 8.000,00 6,00 48.000,00 

12.2 
      • MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

PROCEDIMENTOS              EXECUTIVOS; 
      

12.3       • PLANILHA DE CUSTOS (ORÇAMENTOS);       

12.4       • CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO.       

12.5       • CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO       

TOTAL GERAL DO LOTE 1 (R$) 1.457.785,00 

 

 
     

LOTE 02 - PROJETO ESTRUTURAL, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
 

Item Descrição Unid. Quant. 
V. Unit. 

(R$) 

V. Total 

(R$) 

1. PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO       

1.1       • FUNDAÇÃO; m² 10.000,00 12,37 123.700,00 

1.2       • SUPERESTRUTURA. m² 10.000,00 12,47 124.700,00 

2.  PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA/MISTA       

2.1       • PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA m² 15.000,00 12,37 185.550,00 

2.2       • PROJETO DE ESTRUTURA MISTA m² 1.000,00 16,32 16.320,00 

3.  PROJETO DE PONTES, VIADUTOS e PONTILHÕES       

3.1       • PROJETO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO; m² 700,00 157,60 110.320,00 

3.2       • PROJETO DE PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA;       

3.3       • PROJETO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA; m² 300,00 157,60 47.280,00 

3.4       • PROJETO DE PONTE EM TRILHO FERROVIÁRIO       

4.  PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL -ZONA URBANA E RURAL       

4.1       • PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL Km 25,00 6.630,63 165.765,75 

5.  PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA E RURAL       

5.1       • PROJETO GEOMÉTRICO DE RODOVIAS COM PISTA SIMPLES; km 5,00 2.210,63 11.053,15 

5.2       • PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES; Km 5,00 3.414,00 17.070,00 

5.3 
      • PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS 

EM PISTA SIMPLES. 
Km 5,00 1.653,29 8.266,45 

6.  LEVANTAMENTO TÉCNICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS       

6.1       • LEVANTAMENTO E/OU PARECER TÉCNICO; m² 8.000,00 8,05 64.400,00 

       • MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS; 
      

       • PLANILHA DE CUSTOS (ORÇAMENTOS);       
       • CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO.       
       • CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO       

TOTAL GERAL DO LOTE 02 (R$) 874.425,35 

      

VALOR GLOBAL LOTE 01 + LOTE 02 (R$) 2.332.210,35 
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ANEXO III - MODELO DE TABELA DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

 
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%) 

COMPONENTES DO BDI (%) 
PERCENTUAIS 

ADOTADOS 

I - Despesas Indiretas e Lucro %  

1 Garantia/Seguro  

2 Risco  

3 Despesas Financeiras  

4 Administração Central  

5 Lucro  

II - Tributos %  

6 COFINS  

7 PIS/ PASEP  

8 ISSQN (do Local da Obra)  

9 Contribuição Patronal INSS  

10 IRPJ - Não Incidente  

11 CSLL - Não Incidente  

Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)  

 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

T = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 
 

CALCULO DO BDI PARA SERVIÇOS: 

            
OBSERVAÇÕES: 

1-  De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que as 

compõem e a determinação das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho podem ajudar no estabelecimento de um critério 

ou orientação para a elaboração do orçamento de cada empresa. 

2-  Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa 

representatividade no cálculo: 

2.1-  Dispensa do empregado no mês que antecede o dissídio; 

2.2-  Assistências gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas. 

3-  Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos envolvidos na administração do negócio 

da empresa executante. Tal previsão geralmente é feita com base na aplicação da taxa de B.D.I - Benefícios e Despesas Indiretas. 

3.1-  Deverá ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantia, 

riscos, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro. 

4-  Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas Despesas Indiretas: 

4.1-  PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais; 

4.2-  COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta. 

5-  Administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) 

devem compor os custos diretos da obra. 

6-  Tributos de natureza personalística, como IRPJ e CSSL, não são admitidos na composição do BDI. Quando apresentados na 

composição detalhada, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusão desses itens ao 

proponente. 

7-  A empresa licitante deverá considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneração da folha de pagamentos de 

acordo com a Legislação Vigente. 

8-  As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos 

últimos 12 meses, para composição do BDI (Alíquotas e Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar 

Nº 155/2016), aplicando a fórmula (art. 18 da referida LC) para cálculo da alíquota efetiva. 
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ANEXO IV - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 
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ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_________________ e CPF sob nº ____________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Marabá, na modalidade CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, CNPJ 

________________, Endereço(completo) _______________________ bem como formular propostas verbais, para formular 

propostas verbais, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, 

acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

 

(Nome e Assinatura) 

Assinatura Reconhecida em cartório  
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ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÕES 

 

A - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

Declaro, sob as penas da lei, para participação na CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, que não existe em 

meu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)  

 

 

B - DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA 

Declaramos, para participação na CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, sob as penalidades cabíveis, que 

não existe fato superveniente ao cadastramento que possa impedir nossa habilitação, nos termos do § 2º, do artigo 32 da Lei N.º 

8.666/93 e suas alterações. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

 

C - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 Eu, ___________________________________________ , como representante devidamente constituído de 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa ________________________________, para fins 

desta CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

 A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM quanto a participar ou não da referida licitação;  

 O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação;  

 O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou 

recebido de qualquer integrante da Comissão Especial de Licitação, antes da abertura oficial das propostas; e  

 Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

D - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de identidade Nº ______________ e do CPF Nº ______________ , 

DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 

enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de 

maio de 2008, cujos termos declara conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no certame em epígrafe e demais benefícios da referida LC. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 

E - DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTEM FATOS QUE CONDUZAM AO DESENQUADRAMENTO DE ME/EPP 

...........................................................inscrito no CNPJ no ..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a) ......................................................., portador da Carteira de Identidade No .............................. e do CPF no 

................................... DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos QUE CONDUZAM AO 

DESENQUADRAMENTO DE ME/EPP no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)  
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F - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TÉCNICO 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de identidade Nº ______________ e do CPF Nº ____, DECLARA, para 

os fins previstos no Edital, sob as penas cabíveis, de que o licitante disponibilizará dos equipamentos necessários a execução do 

objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de 

dificuldade dos serviços a serem contratados para execução do objeto da presente licitação. 

Cidade/UF, ______ de____________2019. 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal)  

 

 

 

G - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019/PMM 

MODALIDADE: CONCORRÊNICA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - 

SEVOP DE MARABÁ/PA. 
 

Declaramos que, na ocorrência da celebração de contrato referente a CONCORRÊNICA (SRP) Nº 

004/2019-CEL/SEVOP/PMM o(a) Sr.(a) ___________________________________, Engenheiro Civil / portador(a) da 

Cédula de Identidade CREA/UF Nº _____________, será contratado para acompanhamento dos serviços e 

responsabilização técnica, para tanto está disponibilizado o acervo técnico do mesmo na documentação exigida no Edital. 

 

Declaramos ainda que, no ato da contratação a empresa apresentará comprovação de que o responsável 

técnico declarado para contratação futura constará no quadro de profissionais da empresa, através da Certidão de Registro 

e Quitação no CREA/CAU onde constará o nome do referido profissional, sob pena de preclusão do direito a contratação. 

 

ANUENCIA: 

 

Eu, _________________________________________, Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de 

Identidade CREA/UF Nº XXXX-D, concordo com os termos da Declaração acima concordando com a futura contratação, 

a qual estarei disponível para executa-la. 

Cidade (UF), ___ de ________________ de 2019. 

 

______________________________________________ 

Representante Legal da empresa  
 

 

ANUENCIA: 

 

 

______________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Engenheiro Civil / CREA/UF Nº _________ 

(Firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL – MODELO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Cidade/UF, Dia, Mês, Ano. 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/PA 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Km 5,5 - bairro Nova Marabá, CEP: 68507-765  

Nesta Cidade 

Att: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

 

 

Sr. Presidente, 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., em atendimento a CONCORRÊNCIA ( SRP) Nº 004/2019/CEL/SEVOP/PMM do PROCESSO 

Nº 13.846/2019/PMM, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, 

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SEVOP DE MARABÁ/PA, apresentamos a nossa proposta 

nas seguintes condições: 

 

Valor Lote 01: R$ ____________ (valor por extenso). 

Valor Lote 02: R$ ____________ (valor por extenso). 

VALOR GLOBAL: R$ ____________ (valor por extenso). 

 

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura. 

Condições de Pagamento: conforme estabelecido no edital; 

(Nome do Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento. 

Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF e endereço). 

 

Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referida CONCORRÊNCIA. 

 

DECLARAMOS AINDA QUE: 

1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar os serviços conforme as exigências e especificações 

do Anexo I - Termo de Referência e Anexo II - Objeto, disponibilizados na presente Licitação. 

2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços, 

encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças 

inerentes. 

3. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93. 

 

 

Local e Data. 

 

Atenciosamente, 

 

 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) 

(Nome completo do Representante) 

(CPF/RG) 

 

 

OBSERVAÇÃO: ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 5 DO EDITAL 
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 ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO REFERENTE A CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 

004/2019-CEL/SEVOP/PMM QUE ENTRE SI FAZEM A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS - SEVOP E A EMPRESA XXXXXXXXX COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, com sede na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, devidamente representada por seu 

Secretário Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXX, portador da carteira de identidade No 

XXXXXXX e CPF/MF No XXXXXXXXX, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa XXXX com sede à XXX bairro XXX inscrita no CNPJ/MF sob o Nº XXXX doravante 

denominada CONTRATADA, representada nesta ato pelo Sr. XXXXX brasileiro, casado, agente político, portador do 

CPF Nº XXX e do RG Nº XXX SSP/PA, residente e domiciliado à XXXXXX bairro XXX na cidade de XXXX tendo como 

respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 13.846/2019/PMM, autuado na modalidade CONCORRÊNCIA 

(SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº XX/2019-CEL/SEVOP/PMM têm entre 

si justo e contratado o objeto, conforme descrito no ANEXO II – OBJETO, do edital, nos termos da proposta da 

CONTRATADA, feita na sessão da referida LICITAÇÃO, o qual passa a ser parte integrante deste e mediante as cláusulas 

e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das partes contratantes, que aceitam e se obrigam a cumprir 

integralmente: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Instrumento contratual a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

DE OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

VIAÇÃO E OBRAS - SEVOP DE MARABÁ/PA, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e 

II, partes integrantes do edital referente a CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 003/2019-CEL/SEVOP/PMM, para todos 

os fins e efeitos legais; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

2.1 O objeto deste Contrato compreende as especificações técnicas mínimas de acordo com o Anexo II, da 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM; 

2.2  Os item e quantidades abaixo foram extraídos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2019-

CEL/SEVOP/PMM firmada em XX de XXXXXX de 2019. 

Item Unid. Quant. Discriminação VL Unit R$ VL. Total R$ 

      

 

CLÁUSULA TERCEIRA: LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS / MEDIÇÃO / CONDIÇÕES  

3.1 Os serviços serão prestados para a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas de Marabá. 

3.1.1 A licitante deve ter disponibilidade para atendimento presencial junto a Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Públicas de Marabá, em virtude do acompanhamento as obras.  

3.1.2 Deve a licitante vencedora manter escritório local de apoio, na cidade de Marabá – Pa. 

3.1.3 A Licitante vencedora deve ter disponibilidade de acompanhamento e vistoria às obras, este deve ser regular, ou 

seja, semanal, inclusive com a presença do projetista calculista. 

3.2 Os serviços serão objeto de medições mensais, constando os quantitativos dos diversos itens de serviços 

eventualmente executados. 

3.2.1 Os serviços, objeto do Anexo I - Termo de Referência, serão recebidos e atestados, após entrega formal do preposto 

da CONTRATADA, ao respectivo servidor designado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas – SEVOP, para 

funcionar como FISCAL de contrato. 

3.2.2 Os produtos devem ser apresentados em versão preliminar à comissão instituída para acompanhamento dos 

serviços contratados, que examinará emitirá parecer técnico. Caso seja aceito como satisfatório, será considerado 

como versão definitiva. Caso haja necessidade de alguma correção, a contratada deve realizar os ajustes ou 

complementações necessárias, encaminhando nova versão. 

3.2.3 Para cada produto específico é exigida a apresentação da ART relativa à cada conselho a que pertencem os 

profissionais envolvidos, para juntada ao processo administrativo do contrato. 

3.3 A contratante deverá atender todas as especificações técnicas e condições constantes no Anexo I – Termo de 

Referência e Anexo II – Objeto, partes integrantes do edital. 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Caberá a CONTRATANTE: 

4.1 Facilitar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, ao(s) local(is) de 

execução dos serviços; 

4.2  Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. 

4.3 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o cumprimento do objeto, de acordo 

com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital. 

4.4 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal. 

4.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

4.6 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto, podendo recusar aqueles que 

não estejam de acordo com os termos do Contrato. 

4.7 Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o cumprimento do objeto, de acordo com o termo de referência e 

com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital a cargo da licitante vencedora. 

4.8 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações do licitante vencedor, por intermédio dos servidores 

designados pela administração para fiscalizar o contrato ou por outros especificamente designados para este fim. 

4.9 Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor. 

4.10 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados 

da(s) licitante(s) vencedora(s); 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o contrato, reserva-

se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre o cumprimento do objeto e ainda, aplicar multa ou rescindir 

o Contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer das Cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o contrato, fará a 

fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA: 

5.1 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais documentos fornecidos pelo 

CONTRATANTE e as cláusulas do Contrato; 

5.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto de acordo com o termo de 

referência, anexo I e objeto, anexo II, partes integrantes do Edital, objeto do contrato, inclusive frete, embalagens, 

seguro e eventuais perdas e danos; 

5.3 manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições, de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.4 Cumprir o objeto de acordo com o termo de referência – anexo I e objeto - anexo II, partes integrantes do Edital; 

5.5 Comunicar ao Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas que antecede o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do objeto no 

prazo; 

5.6 Cumprir as condições de execução do objeto de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, 

partes integrantes do Edital. 

5.7 Responsabilizar-se pela execução, Objeto - Anexo II, do edital, dentro dos padrões dos órgãos e institutos oficiais 

responsáveis pela aferição dos padrões mínimos de uso e consumo; 

5.8 Prestar os fornecimentos no prazo estipulado, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, 

partes integrantes do Edital; 

5.9 Responsabilizar pela qualidade da execução executado de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos 

I e II, partes integrantes do presente contrato; 

5.10 Entregar o objeto de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital, 

acompanhados de nota fiscal; 

5.11 Possuir seguro contra acidentes de toda a estrutura, de terceiros e de vida dos profissionais envolvidos, no momento 

do cumprimento do objeto;  

5.12 Na hipótese da CONTRATADA não obedecer a obrigação anteriormente estabelecida, responderá isoladamente 

por todas as situações de sinistro, ocorridas com o objeto, com terceiros, bem como se responsabilizará pela 

substituição do objeto no período estipulado nos anexos do edital e deste contrato; 

5.13 Responder por quaisquer danos pessoais, materiais e morais ocasionados por seus empregados durante suas idas 

ao local de entrega, ou durante o cumprimento do objeto designado pela CONTRATANTE; 
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5.14 O CONTRATADO é o único e exclusivo responsável perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços 

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

mediante autorização da entidade competente, microempresas ou empresa de pequeno porte para execução de parte 

dos serviços, atendendo a LC 147/2014 que alterou a LC 123/2006; 

5.15 Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual; 

5.16 Informar ao CONTRATANTE quaisquer danos causados ao Patrimônio do Município ou em quaisquer de seus 

bens; 

5.17 Responsabilizar-se pelos prejuízos de quaisquer naturezas causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou de 

terceiros, originados direta ou indiretamente pela execução deste Contrato, inclusive por culpa, dolo, negligência, 

imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o 

ressarcimento, a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua 

responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de 

descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo; 

5.18 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

apresentando a referida documentação quando do momento do pagamento de valores referentes a este contrato; 

5.19 Cumprir durante a vigência deste Contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo 

a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado; 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

Constituem igualmente obrigações do contratado: 

6.1 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; 

6.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução 

do objeto do contrato ou em conexão com ele; 

6.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

6.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta 

Concorrência. 

6.5 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do cumprimento do objeto, de 

acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital, tais como: 

a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeições; 

f) vales-transportes; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

6.6 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à contratante, nem poderá onerar o objeto desta Concorrência, razão pela qual 

a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

7.1 Ficará designada o Sr. XXXXXXXXX, Portaria Nº XXXXX, Diretor de Expansão, Serviço de Saneamento 

Ambiental de Marabá/PA, lotado na XXXXXXXXXXXXXX, designado para cumprir as atribuições de 

representar a SEVOP no acompanhamento do procedimento administrativo, fiscalização e execução de contratos, 

solicitação, recebimento e conferência dos materiais, verificação quanto ao descumprimento de cláusulas 

contratuais, término do contrato, vigência dos contratos administrativos advindo do processo em epigrafe ou outros 

servidores designados para esse fim, nos termos do Art. n.º 67 da Lei n.º 8.666/98. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ORIGEM DOS RECURSOS 

8.1 As despesas oriundas deste processo serão pagas com recursos PRÓPRIOS, com uso de Dotações Orçamentárias: 

__________ - ___________, Elemento de Despesa: ____________ – ___________; 
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CLÁUSULA NONA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

9.1 Importa o presente contrato em R$ _________________ (______________________________), conforme 

quantidades e valores extraídos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-

CEL/SEVOP/PMM, sendo o pagamento efetuado pela SEFIN da PMM, em até 30 (trinta) dias, por intermédio de 

emissão de cheque, crédito em conta corrente da adjudicatária, mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitida 

de acordo com a legislação fiscal vigente e devidamente atestada. Não havendo documentos a regularizar ou 

entregar, o pagamento será processado em até, 30 (trinta) dias, após a prestação do serviço. 

9.2 Os pagamentos serão mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de apresentação 

da Nota Fiscal emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos pela fiscalização da Secretaria de Viação e 

Obras Pública – SEVOP, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com o cronograma físico 

financeiro integrante dos autos, mediante provas de recolhimento previdenciários e fiscais, a que estiver sujeita a 

contratada. 

9.2.1 A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal as certidões/guias demonstrando 

sua regularidade fiscal e demais documentos de habilitação solicitados no Edital. 

9.2.2 A secretaria de viação e Obras Públicas – SEVOP, reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 

constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for constatado, que os 

serviços executados não correspondam às especificações apresentadas na proposta. 

9.3 A Secretaria de Viação e Obras Pública – SEVOP poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos desta Concorrência. 

9.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, condicionado a apresentação da regularidade jurídica, fiscal, trabalhista ou previdenciária, sem que isso 

gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento; 

9.5 O CONTRATANTE se obriga a pagar exclusivamente pelo objeto deste contrato, até o limite superior, não 

incorrendo em qualquer pagamento a não utilização plena do objeto contratado. 

9.6 Sem qualquer ônus para a Contratante, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer pagamento à Contratada, 

decorrentes do contrato: 

I - ANTES: 

a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança; 

b) de atestada pelo órgão requisitante a conformidade da execução prestado; 

c) da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666/93. 

II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA: 

a) à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar; 

c) à regularidade fiscal. 

9.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado 

financeiramente desde a data de pagamento definida no item 1, desta cláusula, até a data do efetivo pagamento e 

será de 6% a (seis por cento ao ano), pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = [(0,005/30) x N] x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

0,005 = corresponde a relação entre a taxa de juros moratórios de 0,5% mensal e o n.º 100 (0,5/100); 

30 = número de dias do mês civil 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

9.8 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificação, após o que a fiscalização procederá 

na forma estabelecida neste item. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES 

10.1 O atraso injustificado na execução ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a(s) 

licitante(s) vencedora(s) à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total 

do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez comunicada oficialmente. 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município de Marabá poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

10.2.1 Advertência; 

10.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 
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10.2.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município 

de Marabá, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido 

o direito prévio o contraditório à ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

10.3.1 Deixar de assinar o contrato; 

10.3.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

10.3.3 Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

10.3.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.3.5 Fizer declaração falsa; 

10.3.6 Cometer fraude fiscal; 

10.3.7 Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

10.4 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na 

condição anterior: 

10.4.1 Pela execução do bem em desconforme com o especificado e aceito; 

10.4.2 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Contrato. 

10.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município de 

Marabá, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens 10.2 a 10.4. 

10.6 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município de Marabá ou a Administração 

Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA/VALIDADE 

11.1 A validade pelos fornecimentos executados, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes 

integrantes do Edital, será contada a partir da data e hora da entrega, atestada mediante assinatura, nas notas de 

entrega provisórias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTE 

12.1 O objeto desta licitação poderá sofrer reajuste nos termos do art. 65 da Lei 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA 

13.1 O presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93, até 31 de dezembro do exercício financeiro 

correspondente; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO 

14.1 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato por parte da CONTRATADA, assegurará 

ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue 

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula Nona; 

14.2 RESCISÃO UNILATERAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Ficará o presente Contrato rescindido, 

mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

14.2.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais;  

14.2.2 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto 

no(s) prazo(s) estipulado(s); 

14.2.3 Atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega dos bens contratados; 

14.2.4 A subcontratação do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato; 

14.2.5 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução 

deste Contrato, assim como a de seus superiores; 

14.2.6 Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas na forma do parágrafo 2º da Cláusula Quarta 

deste Contrato; 

14.2.7 Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

14.2.8 Dissolução da Sociedade ou falecimento do CONTRATADO; 

14.2.9 Alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, 

prejudiquem a execução deste Contrato; 

14.2.10 Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da 

CONTRATADA; 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICÍPAL DE MARABÁ 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - SEVOP 
Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765 

Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - Fone (94) 3322-2243, ramal 21 

E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br  

 

 

Concorrência (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM – Processo Nº 13.846/2019-PMM Página 43 de 45 

 

14.2.11 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o Contrato; 

14.2.12 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato. 

14.3 RESCISÃO BILATERAL - Ficará o presente Contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja 

conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, atualizada. 

14.4 De conformidade com o § 2º, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, atualizada, quando a rescisão ocorrer com base nos 

incisos XII a XVII, do artigo 78, da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

14.4.1 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;  

14.4.2 Pagamento do custo de desmobilização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA ALTERAÇÃO 

15.1 Este Contrato poderá ser alterado através de Termos Aditivos, na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados 

nos artigos 58, inciso I, e 65, da Lei Nº 8.666/93, atualizada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECONHECIMENTO DE DIREITOS 

16.1 A CONTRATADA declara conhecer a aceitar as prerrogativas conferidas a CONTRATANTE pela Lei Federal 

No 8.666/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no art. 77 daquela previsão normativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO AO EDITAL 

17.1 O presente contrato vincula-se ao EDITAL DA CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM e à 

proposta do contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO INSTRUMENTO 

18.1 O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de cessão ou transferência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO 

19.1 As partes signatárias elegem, com exclusão de qualquer outro, o Foro da Comarca de Marabá, estado do Pará, para 

a solução de controvérsias ou litígios decorrentes deste CONTRATO. 

19.2 E por estarem justos e contratados, firmam este instrumento contratual, que vai assinado eletronicamente por meio 

de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado 

(Resolução Nº 11.535 e Resolução Nº 11.536/TCM, de 2014). 

Marabá (PA), ....... de ............................. de 2019. 

 

 

 

Serviço de Saneamento XXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 Empresa 

CONTRATADO 
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ANEXO IX - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, com sede na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, devidamente representada por seu 

Secretário Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXX, portador da carteira de identidade No 

XXXXXXX e CPF/MF No XXXXXXXXX, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado à empresa XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, CNPJ No 

XXXXXXXXXXXXX, com domicílio na Rua __________, neste ato representada por _________________ , vencedora 

da licitação em epígrafe resolvem registrar o seguinte: 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - 

SEVOP DE MARABÁ/PA. 
 

Item Unid. Quant. Discriminação VL Unit R$ VL. Total R$ 

      

 

1 Prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada.  

2 O Adjudicatário fica ciente de que não há obrigatoriedade, por parte da Administração, em contratar. 

3 Conforme a conveniência da Administração será enviada notificação para assinatura de contrato e solicitação de 

fornecimentos, que deverá ser entregue conforme a CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM. 

4 A detentora da Ata de Registro de Preços que não puder manter o preço registrado, deverá requerer, 

justificadamente, ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço a retirada do preço registrado antes da 

formulação do vínculo contratual. 

5 Uma vez celebrado o Contrato, não caberá, a contratada, desistência da execução do objeto contratado; 

6 O Adjudicatário deve manter as condições de habilitação durante toda a vigência do presente registro, ciente de 

que a cada solicitação serão verificadas as certidões relativas àquelas condições. 

7 A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SEVOP é o órgão gestor da presente ARP, não havendo 

outro órgão participante; 

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

lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SEVOP ou outro posteriormente designado 

pelo SSAM; 

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

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

artigo 7º §2º do Decreto Municipal 44/2018; 

10 A presente Ata de Registro de Preços será regida pelo edital do CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-

CEL/SEVOP/PMM, pela Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares, em 

especial o Decreto Municipal Nº 44/2018, bem como, as cláusulas e condições especificadas no instrumento 

convocatório, incluindo o disposto em seus anexos. 

11 Apesar das quantidades estimadas e definidas, os pedidos serão feitos ao longo da vigência da ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o interesse da administração pública, não havendo quantidade mínima 

nem obrigatoriedade de combinação de itens. 

12 A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, somente poderá ser utilizada por órgão ou entidade da 

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

do Gerente da Ata e ainda, com a anuência do Secretário de Obras, nos termos do Decreto Municipal Nº 44/2018. 

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

Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução 

nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014). 

 

SECRETARIA  CONTRATADA 
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ANEXO X - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

 

PROCESSO Nº 13.846/2019-PMM 

CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 004/2019-CEL/SEVOP/PMM 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE 

OBRAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS - SEVOP DE MARABÁ/PA 

 

 

Razão Social: __________________________________________________________ 

 

CNPJ Nº ______________________________________________________________ 

 

Endereço: _____________________________________________________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

Cidade: _____________________________ Estado: _____ Telefone: ______________  

 

Fax:________________________________ 

 

Pessoa para contato: _______________________________________________________ 

 

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

 

 

Local: __________, ___ de _____________ de 2019. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Identificação da Empresa e Assinatura do representante legal. 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

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

de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Especial de 

Licitação por meio do e-mail constante no preâmbulo do Edital. A não remessa do recibo exime 

a Comissão Especial de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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