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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 4.289/2019-PMM  

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM  

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 

O Município de Marabá, através de sua Comissão Especial de Licitação/SEVOP, doravante denominada apenas COMISSÃO, 

designada pela Portaria Nº 1810/2018-GP, de 01 de outubro de 2018, tendo em vista o que consta no PROCESSO 

ADMINISTRATIVO, torna público a quem interessar possa que no horário, data e local abaixo discriminado, será realizará licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

A presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e 

suas alterações, Lei Complementar Municipal 09/2017 além das demais normas regulamentares, no que couberem, bem como, as 

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

 

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

1.1. O objeto da presente TOMADA DE PREÇOS é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO 

DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 

AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, de acordo com as exigências legais e demais 

condições e especificações expressas neste Edital e em seus Anexos. 

1.2. O Edital e Anexos existentes poderão ser obtidos sem ônus: 

a) Na Sala da COMISSÃO, situada no prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP, na Rodovia BR-

230, km 5,5 Bairro Nova Marabá, em Marabá-PA, em dias úteis, das 08h00min às 18h00min, mediante 

fornecimento de mídia digital (CD/DVD ou PENDRIVE) e o preenchimento e assinatura do Protocolo de Entrega. 

b) A solicitação poderá ser endereçada ao e-mail da COMISSÃO:  sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br ; 

c) No portal da Transparência Marabá/PA, no site: http://www.governotransparente.com.br/4466490 ; 

d) Os arquivos referentes a este processo poderão ser adquiridos na sala da Comissão Especial de Licitação da SEVOP. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a instauração de processo licitatório para esta contratação posto que, no município ainda há muitas ruas e 

acessos às principais localidades e bairros que apresentam necessidade de pavimentação, especialmente as vias estruturais 

de ligação, que atendem a mobilidade urbana e as linhas de transporte coletivo urbano, intermunicipal, o abastecimento de 

mercadorias além do atendimento às funções e serviços básicos como acesso aos moradores para suas residências, para os 

locais de trabalho, escola, posto de saúde, etc. 

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso natural ou da má 

qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos do ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada 

de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os 

caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vilão, 

impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. 

Como forma de solucionar as problemáticas, foi realizado um empréstimo junto instituição financeira Banco do Brasil S/A, 

necessitando assim da realização de trâmite licitatório para a elaboração dos projetos para a pavimentação de avenida e ruas 

diversas no Município de Marabá/PA. 

A Prefeitura Municipal de Marabá através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas propõe o certame para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA, com planilha orçamentaria no valor de R$ 431.009,50 (Quatrocentos e trinta e um mil e nove reais e 

cinquenta centavos). 

 

3. DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 

3.1. No dia 30 de abril de 2019, às 09h00min, a empresa interessada deverá fazer a entrega de seus invólucros contendo os 

documentos de Habilitação e a Proposta de Preços junto à COMISSÃO, no endereço indicado na alínea “a” do subitem 

1.2 deste Edital. 

3.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data mencionada 

no subitem 3.1, a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil subsequente, observados o mesmo local e 

horário independente de nova comunicação. 

 

4. DO FUNDAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos (princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório), pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas 

alterações, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

4.2. Tipo de licitação: TÉCNICA E PREÇO. 

4.3. Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

mailto:sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br
mailto:sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br


 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – CEP: 68.507-765 –Marabá - Pará 

 

 
 

 

 

3 

 

 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Atendidas às exigências deste Edital e seus Anexos poderá participar desta Licitação: 

5.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos. 

5.1.2. Poderão participar pessoa jurídica de direito privado, observado, a necessária qualificação com pertinência, às atividades 

desta licitação, e que estejam previamente cadastradas, ou que atendam às condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do certame (art. 22, §2º da Lei 8.666/93). 

5.1.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

5.1.4. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, devendo ser comprovado na data da apresentação da proposta, na forma da lei, conforme art. 31, § 

3º da Lei Nº 8.666/93. 

5.2. Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser adotados os critérios 

estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, quais sejam: 

5.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

5.2.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

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

certidão negativa. 

5.2.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.2.2.1 deste Edital, implicará 

decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Nº 8.666/93, sendo 

facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

5.2.2. Será dada prioridade de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas no município de 

Marabá, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

5.2.2.1. A prioridade na contratação citada no subitem 5.2.2, visa fomentar a economia do município, gerando 

empregos para os munícipes e promovendo uma injeção de capital no comércio local. 

5.2.3. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte. 

5.2.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

5.2.5. Para efeito do disposto no subitem 5.2.3 deste Edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I deste subitem, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

5.2.5.1. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 5.2.4 deste edital, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

5.2.5.2. O disposto no subitem 5.2.4 deste Edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

5.2.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no caso do empate previsto no subitem 5.2.3 deste Edital, mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a classificação 

dos valores propostos, sob pena de preclusão. 

5.3. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

5.3.1. A licitante declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal. 

5.3.2. A licitante com suspensão temporária de licitar e contratar em qualquer esfera de poder da Administração Pública; 

5.3.3. A licitante com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 

5.3.4. A licitante submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução. 

5.3.5. A licitante cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou 

administrativo ou sócio, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo ou em mais de uma empresa, que 

esteja participando desta licitação. 

5.3.6. As licitantes reunidas em consórcio, coligadas ou subsidiárias entre si. 

5.3.7. A licitante cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital; ou 

5.3.8. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do Município de Marabá ou responsável pela licitação. 

5.4. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 

ou trabalhista entre o empregado ou ocupante de cargo em comissão do Município e o licitante responsável pelos serviços 

e  fornecimento, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
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5.5. O disposto no subitem 5.4 deste Edital aplica-se aos membros da COMISSÃO. 

5.6. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.7. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar em nome da licitante a pessoa por ela credenciada. 

5.7.1.  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à 

COMISSÃO, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas. 

5.8. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 

constantes deste Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 

responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a COMISSÃO por um representante que, devidamente 

munido de documentação que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos invólucros, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente. 

6.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração 

(Modelo – Anexo II) com firma reconhecida da Pessoa Jurídica e com poderes para praticar todos os atos pertinentes 

ao certame em epígrafe, em nome da licitante outorgante. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato 

Social, em vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

 

 NOTA1: Na hipótese de o instrumento particular de procuração constar firma reconhecida da pessoa física 

outorgante, será exigida a juntada de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, em vigor, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 NOTA2: Será considerado Estatuto ou Contrato Social em vigor, aquele acompanhado de todas as suas alterações 

contratuais ou a última alteração contratual, desde que esta esteja consolidada. 

 

6.2.1. O Representante Legal que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará impedido de negociar preços, 

apresentar nova proposta de preços, declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante 

durante a sessão de abertura e julgamento dos invólucros da Habilitação e Proposta Comercial, relativos a esta 

licitação. 

6.2.2. Os invólucros que forem apresentados pelos licitantes terão o sigilo resguardado até o momento da abertura em 

sessão pública, após o credenciamento de todos os licitantes, devendo as propostas, após abertas, serem 

ordenadas de forma crescente, do valor menor para o maior. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada 

licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 

6.3. A falta ou incorreção dos documentos mencionados no subitem 6.2 deste Edital não implicará a exclusão da empresa em 

participar do certame, porém impedirá o pretenso representante de se manifestar nas demais fases do procedimento 

licitatório. 

 

6.4. NO CASO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, DEVERÁ SER APRESENTADA 

TAMBÉM:  

6.4.1  DECLARAÇÃO (Modelo – Anexo), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificação 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido 

nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014;  

6.4.2  Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional na Pessoa Jurídica – 

CNPJ; e  

6.4.3  DECLARAÇÃO de que inexistem fatos subsequentes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, 

conforme anexo, todos fora dos Envelopes Nºs 1 e 2, conforme dispõe o § 1º, do artigo 29, da Lei Complementar 

Municipal n.º 009/2017. 

 

Obs.:  Todos os documentos citados nesta clausula 6, deverão ser apresentados a Comissão de Licitação fora dos envelopes 

de habilitação e de propostas comerciais, e antes da abertura dos mesmos. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em invólucro único, opaco, contendo toda a 

documentação relacionada nos subitens 7.4 a 7.8 deste Edital, devidamente fechado e rubricado no fecho, 

identificado conforme indicação abaixo. 
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP 

INVÓLUCRO 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018/CEL/SEVOP/PMM 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE CNPJ DA LICITANTE 

7.2. Todos os documentos deste INVÓLUCRO deverão estar numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a 

refletir o seu número exato. Os documentos deverão ser organizados conforme os subitens 7.4 a 7.8 deste Edital, obedecendo, 

preferencialmente, a mesma ordem.  

7.3. A eventual falta de numeração será suprida pelo representante da licitante ou por membro da COMISSÃO na sessão de 

abertura das Propostas. 

7.4. O INVÓLUCRO 01 deverá conter todos os documentos de HABILITAÇÃO conforme itens a seguir relacionados: 13.1 

 Para a habilitação é necessária a apresentação, no interior do envelope, dos seguintes documentos: 

 

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 SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, que deverá acompanhar a 

documentação acima comprovando estar o mesmo em vigor. 

I.a)  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). 

VII)  CERTIDÃO ESPECIFICA DIGITAL, emitida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, a qual relaciona todos 

os protocolos registrados na Junta Comercial pela empresa; 

VII.a) 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. 

VIII)  Certificado de Registro Cadastral (CRC), fornecido por qualquer Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Marabá ou da Prefeitura sede do Licitante. 

Obs.:  Os documentos exigidos, e que foram apresentados no ato de credenciamento, ficam dispensadas da apresentação dentro do 

envelope habilitação/propostas. 

 

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 estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade (Para Serviço/Obra=ISS=Insc. Municipal || Para Comercio/Venda=ICMS=FIC 

Estado); 

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); 

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.  

IV.1)  Caso a empresa atue, comprovadamente (cartão do CNPJ ou FIC), apenas no ramo de prestação de serviços, 

ficará desobrigada de apresentar certidão negativa de débito estadual; 

V) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

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: 
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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 (de Contabilidade) expedida pelo Conselho 

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

 I.1.4.1) Acolhendo ao Acordão Nº 1447/2015 – TCU – Plenário, não será motivo de inabilitação a falta 

desta certidão; 

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

apresentadas também com as seguintes formalidades: 

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

lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou 

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

também a sede da companhia; 

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

deverão apresentar 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 eletrônico do SPED CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo 

de entrega de escrituração contábil digital do SPED). 

 

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)  Comprovação de possuir CAPITAL SOCIAL, na data da apresentação da abertura dos envelopes, de no mínimo 

10% (dez por cento) do valor da planilha de Orçamento Básico, condição indispensável para habilitação da 

empresa. Consultar a Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 

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) Apresentar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, 

comprovando ter executado serviços de caraterísticas técnicas similares e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado. Obs.: Não havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa 

jurídica de direito privado deverá conter firma reconhecida em cartório; 
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II-a)  Para efeitos da comprovação – OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverá ser comprovado 

execução no mínimo os quantitativos abaixo das parcelas de maior relevância técnica, que são as 

seguintes: 

 

Item Descrição Unid. Quant 

1 Projeto de pavimentação km 17 

2 Projeto de drenagem km 17 

 

II)  CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do(s) 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; 

 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; 

III.a) Deverá a comprovação acima demonstrar que a execução dos serviços é compatível com os 

quantitativos exigidos na planilha orçamentária do objeto licitado, sendo considerados, conforme 

descrito na planilha orçamentária, os seguintes itens relevantes: 
 

Item Descrição Unid. 

1 Projeto de pavimentação km 

2 Projeto de drenagem km 

 

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); 

d) Responsável técnico constante na Certidão do CREA/CAU da empresa; 

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, anuência do RT com firma reconhecida em cartório. 
 

NOTAS:  

 

1- Cada certidão de acervo técnico - CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional detentor do atestado; 

2 - O detentor do acervo técnico deverá ser diretor, ou sócio, ou responsável técnico, ou empregado, 

contratado, ou profissional vinculado ao quadro permanente da empresa licitante. Exigir-se-á comprovação 

do vínculo. 

3 - Não serão admitidas ARTs como acervo técnico. 

4 - A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais que compõem a Equipe Técnica, indicados pela 

Licitante será feita da seguinte forma: 

5 - Todos os profissionais elencados na Equipe Técnica Principal deverão fazer parte do quadro técnico 

efetivo da Licitante. A comprovação do vínculo deverá ser feita através de apresentação de cópia autenticada 

da Carteira de Trabalho CTPS, Contrato Social, no caso de sócios ou contrato de trabalho. 

6 - Os profissionais pertencentes a Equipe Técnica complementar, não precisam fazer parte do quadro técnico 

da empresa no momento do ato licitatório, entretanto a Licitante vencedora deverá contratá-los para compor 

seu quadro técnico. A empresa Contratada deverá comprovar a contratação destes profissionais à Prefeitura, 

por meio de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de trabalho. 

 

VI)  DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA expedida pela licitante (Modelo – Anexo) constando Razão Social e 

CNPJ da Licitante, que por intermédio de seu representante técnico, tomou conhecimento de todos os aspectos 

que possam influir direta ou indiretamente na execução dos projetos. 
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Observações: 

a)  Neste caso, nenhuma licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento das condições de 

execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar qualquer um dos serviços nos 

termos requeridos neste Processo Licitatório.  

b)  É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 

verificação dos locais de execução do objeto licitado. 

 

VIII) Compromisso de CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO, conforme indicado na alínea “h” do subitem 10.2 deste 

Edital, se for o caso; 

IX) 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. 

X) 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 serviços 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. 

III)  DECLARAÇÃO de que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições 

de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem 

como de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em referência (Modelo – Anexo); 

IV) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO especializado, considerado essencial 

para o cumprimento do objeto desta TOMADA DE PREÇOS (Modelo – Anexo). 

V)  TERMO DE INDICAÇÃO DE SUA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, composta de equipe principal, com a 

nomeação e qualificação de cada um dos seus membros, que deverá ser compatível com suas respectivas 

competências profissionais definidas conforme Modelo – Anexo V, e declaração autorizando a indicação de seus 

nomes. A nomeação e qualificação de cada membro da equipe técnica complementar deverá ser apresentada na 

proposta técnica. 

 Observação: Os profissionais que compõem a Equipe Técnica Principal indicados pela Licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se, 

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. 

 

Observações: 

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

Comissão de Licitação. 

 a.1) Não serão aceitas, para autenticação junto a CEL/SEVOP/PMM, cópia de outra cópia autenticada, somente de 

documentos originais. 

 a.2) A autenticação das cópias por servidor da administração, membro da COMISSÃO, deverá ocorrer até o primeiro 

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

acompanhadas do respectivo documento original para conferência, no horário das 08h00min às 12h00min; 

 a.3) Não serão autenticados quaisquer documentos por servidor da administração, membro da COMISSÃO no dia da 

sessão pública. 

b)  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 de a licitante 

comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 

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

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

fotocópia, sempre que houver dúvida ou julgar necessário. 

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

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

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

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

somente em nome da matriz.  

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

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

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

atendendo recomendação da Controladoria Geral do Município. 
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8.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

8.1  Os A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser entregue em invólucro único, opaco, elaborada em conformidade com o 

estabelecido no Item 8 deste Edital, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicação 

abaixo: 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

INVÓLUCRO 02 - PROPOSTA TÉCNICA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 

 

8.2  A Proposta Técnica deverá seguir o modelo apresentado no Anexo do Edital. 

 

8.3  CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

 As Propostas Técnicas das concorrentes habilitadas serão examinadas quanto ao atendimento formal ao atendimento as 

condições definidas no Edital. Em seguida serão avaliadas atribuindo-se a Nota da Proposta Técnica (NPT), que poderá 

variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, em conformidade com a pontuação definida para os seguintes quesitos básicos: 

 

QUESITO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Experiência da Licitante 40 pontos 

Equipe Técnica 60 pontos 

Pontuação Máxima Total 100 pontos 

 

Fórmula para obtenção da Nota da Proposta Técnica: 

NPT = NEL + NET 

 

8.4  EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 

 Na atribuição da nota relativa à experiência da empresa serão observados os atestados técnicos emitidos em nome da 

empresa, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acostadas as respectivas CAT’s, emitida pelo CREA 

ou pelo Conselho profissional, em nome do técnico responsável à época vinculado à licitante. A distribuição de pontos 

máximos será a seguinte: 

 

 

QUESITO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 40 

Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou vias urbanas  

com extensão igual ou superior a 30 km 40 

com extensão inferior a 30 km e superior a 15 km 20 

com extensão inferior a 15 km 10 

 

Observações: 

 

Os atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente serão aceitos com as 

respectivas certidões do CREA. 

Somente será aceito um atestado para comprovar a experiência da licitante, portanto não será permitido a somatória de 

atestados. 

 

8.5 EQUIPE TÉCNICA 

Apenas a equipe destinada a pontuação deve apresentar os comprovantes de experiência na função e os atestados técnicos 

exigidos, conforme tabela abaixo. 
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Na atribuição dos pontos para o item equipe técnica deverá ser observada a seguinte distribuição de pontos: 

 

QUESITO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR 60 pontos 

ENGENHEIRO/ARQUTETO EM GERAL 
Total Maximo: 

30 pontos 

Experiência na função > 20 anos 15 pontos 

Experiência na função < ou = 20 anos e > 10 anos 10 pontos 

Experiência na função < ou = 10 anos 5 pontos 

3 (três) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 15 pontos 

2 (dois) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 10 pontos 

1 (um) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 5 pontos 

ENGENHEIRO/ARQUITETO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Total Máximo: 

30 pontos 

Experiência na função > 15 anos 15 pontos 

Experiência na função < ou = 15 anos e > 10 anos 10 pontos 

Experiência na função < ou = 10 anos 5 pontos 

3 (três) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 15 pontos 

2 (dois) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 10 pontos 

1 (um) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 5 pontos 

 

Na análise da equipe técnica serão considerados apenas atestados técnicos devidamente acompanhados por CATs 

registradas no Conselho de Classe respectivo. Os atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente serão aceitos com as respectivas certidões do CREA. 

A equipe técnica para pontuação deverá ser composta por membros distintos, não sendo permitido a repetição de técnicos. 

 

8.6  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que não atingirem 70% (setenta por cento) pontos no total de 100. 

 

Fórmula para obtenção da Nota da Proposta Técnica: 

NPT = NEL + NET 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

9.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital deverão ser apresentados em INVÓLUCRO único, 

devidamente datados e assinados pelo representante legal da licitante e acondicionada em invólucro opaco e lacrado, contendo as 

seguintes indicações no seu anverso: 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  

INVÓLUCRO 03 - PROPOSTA DE PREÇOS  

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ DA LICITANTE 
 

9.2. Todos os documentos deste INVÓLUCRO deverão estar numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo 

a refletir o seu número exato. 

9.2.1. A eventual falta de numeração será suprida pelo representante da licitante ou pela COMISSÃO na sessão de abertura das 

Propostas. 

9.3. O INVÓLUCRO 02 deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

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 e prazo de validade da proposta não inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura; 

b)  Planilhas de Quantitativos e Preços (Modelo – Anexo) preenchidas e assinadas, pelo responsável técnico da empresa e 

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

quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 

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

(Modelo – Anexo); 

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

técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de 

Quantidades e Preços, os quais deverão ser iguais ou inferiores ao orçado pela administração. 

d)  Cronograma Físico-Financeiro (Modelo – Anexo); 

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

f)  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). 

f.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. 

g) Para empresas Optantes do Simples Nacional – Apresentar 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). 

 

 9.4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

9.4.1 Somente a licitante cuja proposta técnica seja considerada completa e em conformidade com as exigências do edital, 

poderá ter aberto o seu INVÓLUCRO de proposta de preços. 

9.4.2  Serão eliminadas as propostas de preços que: 

a) Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a 

perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos serviços licitados; 

b) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente deste certame; 

c) Apresentarem prazo de execução superior ao estabelecido neste edital; 

d) Deixarem de apresentar preços unitários e totais por item da planilha por ela orçada – Anexo XI deste 

edital; 

e) Propostas que apresentarem, com as eventuais correções procedidas pela COMISSÃO, conforme observação a 

seguir, um valor total maior do que o valor máximo orçado pela Prefeitura, indicada na planilha de referência 

deste edital; 

f) Proposta que apresentar preço final manifestamente inexequível, ou seja, proposta cujo valor global seja inferior 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

f.1). Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor obtido pela 

média das propostas das licitantes, ou do valor orçado pela Prefeitura. 

 

As Propostas de Preços serão analisadas quanto ao atendimento das condições exigidas no item específico do Edital. Não 

serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

 

Caso sejam encontrados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão Julgadora o direito de 

corrigi-los, procedendo a retificação dos cálculos passíveis de correção, se for o caso. O valor resultante da correção, por 

tratar-se de erro meramente formal, será considerado para a classificação das propostas 

 

Não serão aceitas as propostas que contenham preços considerados inexpressivos, inexequíveis ou excessivos, em relação 

aos preços de mercado, em consonância com o disposto no § 3º, do art. 44, da Lei nº 8.666/93. 

 

Após a análise e julgamento das Propostas Comerciais, será procedido o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NPP) de 

cada licitante, de acordo com o seguinte critério: 

 

I. A proposta com menor preço total entre todos os concorrentes obterá a NPP igual a 100; 

 

II. As NPP dos demais concorrentes serão calculados pela fórmula: 

 

NPP = (1 / (P/MP)) x 100 

 

Onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preços; 

P = Valor da proposta que se quer dar a nota, em R$; 

MP = Valor do menor preço ofertado entre todos os concorrentes, em R$. 

 

Para fins de pontuação, a NPP será limitada entre 0 (zero) e 100 (cem); 

As notas finais da NPP terão até duas casas decimais, com arredondamento consoante à norma técnica da ABNT, NBR 

5891 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 
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9.5  CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

A Nota Final (NF) dos licitantes, será calculada pela média ponderada dos valores das Propostas Técnica e de Preços, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

 

NF = (6 NPT + 4 NPP) / 10 

Onde: 

NF = Nota Final; 

NPT = Nota da Proposta Técnica; 

NPP = Nota da Proposta de Preço. 

 

Em caso de empate entre duas ou mais empresas será declarada vencedora a empresa que tiver a maior pontuação na Nota da 

Proposta Técnica (NPT), persistindo o empate haverá a realização de sorteio. 

 

10.  DAS OBSERVAÇÕES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Nos casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de erros numéricos nas propostas, serão procedidas as correções 

necessárias para apuração dos preços globais, obedecidas as seguintes disposições: 

a) Havendo divergência entre o valor final registrado sob forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este 

último; 

b) Havendo preços unitários diferentes para os serviços de mesma natureza, mesmo em fases distintas, a Comissão de 

Licitação fará a correção, prevalecendo o de menor valor unitário; 

c) Havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a Comissão de 

Licitação procederá à correção dos subtotais, mantidos os quantitativos e os preços unitários da proposta; 

d) Havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas decimais, a Comissão procederá ao arredondamento dos 

mesmos, mantendo duas casas decimais. 

e) Após a homologação e até a assinatura do contrato a PMM poderá DESCLASSIFICAR qualquer das proponentes, sem direito a 

indenização ou ressarcimento de qualquer natureza, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tomar conhecimento de fato ou 

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

ou administrativa da licitante. 

 

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO   

11.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados mediante requerimentos 

protocolados, dirigidos à COMISSÃO, no Protocolo Geral da SEVOP, no endereço mencionado na alínea “a” do subitem 1.2 

deste Edital, no horário de 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da licitação. 

11.1.1. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os que retirarem o Edital. 

11.2. A impugnação deste Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida a COMISSÃO, mediante petição a ser protocolada, 

no Protocolo Geral da SEVOP, no endereço mencionado na alínea “a” do subitem 1.2 deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 

08h00min às 12h00min, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da audiência pública de realização do TOMADA 

DE PREÇOS em questão. 

11.2.1. Na contagem do prazo, para recebimento da impugnação, levar-se-á em consideração o disposto no subitem 11.10 deste 

Edital; 

11.2.2. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se ciência às demais adquirentes deste Edital, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do protocolo da petição; 

11.2.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data para realização do certame. 

11.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, aquele que não cumprir as condições 

previstas nos §§ 1º e 2º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93. 

11.4. Todos os recursos serão interpostos na audiência pública de realização da TOMADA DE PREÇOS em questão, com 

registro em Ata da síntese das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 05 (cinco)dias úteis. 

11.4.1. Declarada a vencedora, a licitante devidamente credenciada poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos recursos; 

11.4.2. O recurso deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo, observadas as condições relativas ao 

local, os dias da semana e o horário definidos no subitem 11.2 deste Edital; 

11.4.3. Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios; 

11.4.4. Será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a intenção imediata de recorrer e/ou não for 

indicado o motivo. 

11.4.5. O recurso contra decisão da COMISSÃO não terá efeito suspensivo; 

11.4.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

11.4.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará à decadência do direito de recurso e à adjudicação do 

objeto da licitação pela COMISSÃO ao vencedor; 
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11.4.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente deliberará acerca da 

adjudicação do objeto e da homologação da licitação para determinar a contratação. 

11.5. O pedido de reconsideração de decisão da COMISSÃO apresentados pelas licitantes serão dirigidos ao Prefeito 

Municipal, por intermédio da COMISSÃO, nos termos do Art. 109, inciso III, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.6. A declaração da vencedora compreende a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar e o julgamento de 

habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital. 

11.7. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido; 

11.8. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente; 

11.9. A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão da COMISSÃO, quer através de recurso 

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

reparar os danos causados à Administração Pública pela ação procrastinatória; 

11.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

12. DO ENCERRAMENTO   

12.1. Definido o resultado de julgamento o processo será encerrado e encaminhado a Autoridade Superior que poderá: 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 

b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao Ordenador de Despesas para que esse 

convoque o adjudicatário para assinatura do contrato. 

12.1.1. Encerrada a licitação, a COMISSÃO fará publicar na imprensa oficial e em jornal de grande circulação o resultado 

do certame. 

 

13. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VIGÊNCIA   

13.1. O prazo de vigência do contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

 13.1.1 Até 30 (tinta) dia para formalizações iniciais.  

 13.1.2 De 06 (seis) meses para execução dos serviços; 

 13.1.3 De Até 03 (três) meses para termo de aceite e recebimento definitivo dos serviços. 

13.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no 

art. 110 da Lei Nº 8.666/1993. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura de Marabá. 

13.3  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação sejam 

integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.  

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

14.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com esta o Edital e seus Anexos. 

14.2. Os serviços executados deverão ser garantidos quanto à qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar a suas 

expensas, todas as correções de falhas não imputáveis a administração. 

14.3. A empresa contratada fica obrigada a aceitar as condições contratuais, os acréscimos ou supressões, elencados no art. 

65, § 1º da Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

14.4. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todo o pessoal necessário para o desempenho dos serviços, bem 

como admissões, demissões, encargos sociais, etc.  

14.5. A CONTRATADA indicará expressamente seus responsáveis credenciados, inclusive locais e forma de contatá-los 

para receberem comunicação da fiscalização ou prestar informações. 

14.6. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

- SEVOP, a quem compete à supervisão dos serviços. 

14.7. A prefeitura fará as comunicações à CONTRATADA, sempre por escrito, inclusive na determinação dos locais para 

entrega dos serviços realizados. 

14.8. A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP poderá, em qualquer ocasião, exercer a 

mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-lhe o direito de determinar que sejam refeitos os serviços que, a seu 

critério, não forem considerados satisfatórios. 

14.9. Os serviços serão realizados de acordo com as regras dispostas no Termo de Referência anexo deste edital. 

 

1 5. DAS MEDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO   

15.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS - SEVOP tomando-se como final do período o último dia de cada mês. Os preços unitários serão os 

constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 
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15.1.1. A medição final bem como o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, será elaborada, por responsável 

Técnico, designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, 

quando concluído todo o serviço, os quais serão repassados para o respectivo aceite e pagamento das medições. 

15.1.2. Apresentada a fatura, caberá ao responsável pela Fiscalização do contrato atestar a regular realização dos 

serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim 

de medição a SEVOP. 

15.1.3. A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente com 

a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS, FGTS e Trabalhista, 

atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. 

15.1.4. Todos os eventos descritos acima deverão ser aprovados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, para efeito de emissão e aprovação dos pagamentos referentes a cada medição. 

15.2. FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, e dos documentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na 

minuta do Contrato. 

15.2.1. Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais com base nas medições mensais dos serviços 

efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos, conforme dispõe o Acórdão Nº 3103/2010 

– TCU-Plenário. 

 

16. DO CONTRATO   

16.1. Todas as condições do Instrumento Contratual decorrente desta TOMADA DE PREÇOS estão ajustadas no Contrato 

(Anexo), nos termos do Art. 55 da Lei Nº 8.666/93. 

 

17. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA FONTE DE RECURSOS   

17.1. O preço estimado para a contratação é R$ 431.009,50 (Quatrocentos e trinta e um mil, nove reais e cinquenta centavos), 

conforme Planilha de Orçamento do Anexo: 

17.2. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios:  

17.3. Dotação Orçamentária: 131401.26.451.0133.1.022 – Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas; 

17.4. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA   

18.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda 

a licitante a: 

18.1.1. Entregar a  S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E  V I A Ç Ã O  E  O B R A S  P Ú B LI C A S  -  S E V O P , 

antes da assinatura do contrato, “Garantia de Cumprimento do Contrato”, no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor da contratação. 

18.1.2. Caberá a Contratada optar por uma das modalidades de garantia estipuladas no art. 56, §1º, incisos I, II e III. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

19.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Marabá e com toda a Administração Pública 

Federal, Estadual, do distrito Federal e Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 

e seus Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, sem justificativa aceitável pela 

Administração, nos termos da Lei Nº 8.666/1993; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 

c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 

g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

19.1.1. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV, da Lei Nº 8.666/1993, aplicam-se a esta 

licitação e ao contrato decorrente. 

19.2. Nas hipóteses previstas no subitem 19.1 deste Edital, garantida prévia e fundamentada defesa, a licitante será considerada 

inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações: 

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

b) Responder por perdas e danos ocasionados à Prefeitura Municipal de Marabá - PA, os quais serão apurados em 

competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato. 

19.3. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, deste Edital, a COMISSÃO, poderá desclassificar 

a proposta ou desqualificar a licitante sem que isto gere direito indenizatório 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. 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – CEP: 68.507-765 –Marabá - Pará 

 

 
 

 

 

15 

 

 

 

19.3.1. Sendo o ato praticado pela COMISSÃO, poderá esta reconsiderar a punição aplicada ou fazer subir o recurso à 

autoridade competente, devidamente informada, que decidirá pelo seu provimento ou não. 

19.4. As penalidades aplicadas à licitante serão obrigatoriamente registradas no SIAG e no Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas da Prefeitura Municipal de Marabá. 

19.5. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

prevista neste Edital, poderá ser estendida aos diretores, responsáveis legais e sócios que façam parte do ato constitutivo da 

licitante. 

19.6. O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, será corrigido pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, pela fórmula estabelecida na Minuta do Contrato, que representa o 

Anexo XV deste Edital. 

19.7. A licitante que injustificada e infundadamente se insurgir contra a decisão da COMISSÃO, ou autoridade superior, quer 

através da interposição de recurso administrativo ou ação judicial fica, desde logo, ciente que, caso seja o seu pedido indeferido, 

poderá ser acionada judicialmente para reparar danos causados ao Município de Marabá, em razão de sua ação procrastinatória. 

 

 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

20.1. Lavrar-se-á a ata de cada sessão pública realizada que, depois de lida e aprovada, será assinada pela COMISSÃO, e 

pelos representantes das licitantes presentes; 

20.1.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, da análise da documentação de 

habilitação, das propostas técnicas e de preços apresentadas e da manifestação da intenção de interposição de recurso, se for o 

caso; 

20.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo licitatório. 

20.2. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos. Caso não aceite as 

condições do Edital, deve tomar medidas cabíveis obedecendo o prazo legal, pois a ausência de questionamento e a simples 

apresentação da Proposta de Preços submete a licitante a aceitação plena e irrevogável do ato convocatório e preclusão do direito de 

questionar as suas disposições, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo 

aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

20.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos prevalecerão as disposições do Edital. 

20.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inveracidade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do 

instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 

20.4. Após o credenciamento os representantes legais das empresas credenciadas não poderão se ausentar da sessão – com 

exceção de fato superveniente –, bem como utilizar qualquer dispositivo eletrônico, tais como: telefones celulares, 

smartphones, tablets, iPod®, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, notebook, palmtop, etc. 

20.5. Para os efeitos de participação na(s) sessão(ões) desta licitação, admitir-se-á apenas ao representante devidamente 

credenciado o direito de examinar as documentações das demais empresas participantes, exigidas no Edital, bem como 

manifestar-se em nome da empresa representada, sob pena de exclusão do certame. 

20.6. Não sendo possível a realização desta licitação nas condições previstas no subitem 3.2 deste Edital, a COMISSÃO 

fixará nova data para abertura do certame, mediante publicação em jornal de grande circulação, no Diário Oficial do Estado do Pará 

e ainda, se for o caso, no Diário Oficial da União (DOU). 

20.7. A COMISSÃO, reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no 

todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e abertura dos 

invólucros contendo a documentação de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preços, desclassificar qualquer proposta 

ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 

licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza; 

20.8. É facultada à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, 

adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou 

complementar a instrução do processo; 

20.9. Na falta ou na dúvida quanto a assinatura nos documentos apresentadas pela licitante, o representante legal, 

devidamente credenciado, poderá supri-la na presença da Comissão e dos demais licitantes durante a sessão pública. 

20.10. Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração (membro da COMISSÃO) ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

20.11. 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, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 18h00min. 

20.12. Não serão autenticadas cópias de documentos nas sessões. 

20.13. No caso de a certidão conter a informação “Esta certidão só é válida no original”, o documento não será aceito na 

forma autenticada. 
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20.14. Quaisquer informações com relação a este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas na COMISSÃO, situada no 

prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP, na Rodovia BR-230, km 5,5 Bairro Nova Marabá, em Marabá 

– PA. 

20.15. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes a esta licitação serão partes integrantes deste processo licitatório. 

20.16. Fica designado para acompanhamento do referido processo a Sr. BRUNO CUNHA CASTANHEIRA – Engenheiro Civil 

lotado na SEVOP, Matricula: 48185, para fiscalização e acompanhamentos dos serviços a serem executados e como responsável para 

esclarecimento de quaisquer dúvidas, alterações e definições. 

20.17. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, deverá a licitante, 

independente de comunicação formal da COMISSÃO, revalidar por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do 

feito licitatório. 

20.18. A Procuradoria Geral do Município de Marabá opinou de forma favorável à minuta do presente edital, conforme Parecer de 

acordo com os termos dispostos no parágrafo único do art. 38, da Lei Nº 8.666/93. 

20.19. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação, a empresa 

licitante deve subordinar ao foro da Comarca de Marabá-PA, com exclusão de qualquer outro. 

20.20. Havendo divergências entre o edital e seus anexos, prevalecerá o edital. 

20.21. São peças integrantes deste edital: 

a) TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I); 

b) MODELO DE PROCURAÇÃO (ANEXO II); 

c) MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ANEXO III); 

d) MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO (ANEXO IV); 

e) MODELO DE TERMO DE INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (ANEXO V); 

f) MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO VI); 

g) MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ANEXO VII - A); 

h) MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS DE CONDUZAM AO DESENQUADRAMENTO 

ME/EPP (ANEXO VII – B); 

i) MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO VIII); 

j) MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (ANEXO IX – A) 

k) MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ANEXO IX – B); 

l) PLANILHA DE PREÇOS (ANEXO X - A); 

m) COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU 01 (ANEXO X – B); 

n) COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CPU 02 (ANEXO X – C); 

o) MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI (ANEXO XI); 

p) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ANEXO XII); 

q) MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (ANEXO XIII; 

r) MINUTA DE CONTRATO (ANEXO XIV); 

s) PROTOCOLO DE ENTREGA (ANEXO XV). 

 

 

 

 

Marabá-PA, 28 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKLIN CORDEIRO DA SILVA 

Presidente da CEL/SEVOP/PMM 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.0 OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA. 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

Os serviços serão desenvolvidos em toda a área urbana do município de Marabá-PA, de acordo com as prioridades elegidas pela 

Prefeitura Municipal e terão aproximadamente 34 Km de extensão. 

 

ÓRGÃO CNPJ 

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP 28.052.127/0001-73 

 

3.0 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos estão inseridos no Quadro de Detalhamento de Despesas – 2019 conforme abaixo: 

 

Órgão 14 – Secretaria de Viação e Obras 

Unidade Orçamentária 01 – Secrataria Municipal de Viação e Obras 

Projeto / Atividade 1.022 – Pavimentação, Qualificação de Vias Urbanas 

Classificação Econômica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Subelemento  4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações 

 

 

4.0 PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. 

Não poderão participar desta licitação: 

I. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

II. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

III. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, 

em processo de dissolução ou liquidação; 

IV. Servidor ou dirigente desta Prefeitura Municipal de Marabá ou responsável pela licitação; 

V. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, considerando que a extensão do escopo limita-se exclusivamente aos 

serviços de estudos e projetos de leque reduzido e sem questões de alta complexidade ou relevante vulto. Os serviços de estudos e 

projetos têm características usuais no mercado para ser prestado por empresas individualmente qualificadas e com experiência 

adquirida em obras públicas ou privadas, da mesma natureza às apresentadas na presente licitação. Portanto não há neste processo 

licitatório exigências que possam ser restritivas ao caráter competitivo do certame. 

VI. Sociedades Cooperativas: 

VII. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

5.0 ESPECIFICAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

I. Todos os serviços a que se refere este Termo de Referência deverão seguir rigorosamente as normativas pertinentes da ABNT e/ou 

concessionárias locais; 

II. Será admitido, em critério auxiliar, a utilização de outras normativas e recomendações técnicas de outras entidades como, 

INMETRO, ASTM, desde que estas sejam previamente acordadas e justificadas com a fiscalização; 

III. Somente será admitida a subcontratação do objeto mediante expressa autorização da Contratante; 

IV. Os Projetos Executivos apresentarão todos os elementos necessários à realização do empreendimento, apresentando 

detalhamento completo do dimensionamento, contendo de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à sua 

perfeita execução, abordando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

V. Os Projetos conterão ainda os elementos descritos na Lei n° 8666/93 de Licitações e Contratos definidores do “Projeto Executivo” 

e todos os documentos necessários para que a “Execução das Obras e Serviços” possa ser licitada de acordo com a mesma; 

VI. O Projeto Executivo completo será constituído pelos seguintes itens de projeto 

1.0 Relatório de Projeto; 

1.1 Estudos Topográficos; 

1.2 Estudos Geológico-Geotécnicos; 

1.3 Estudos Hidrológicos; 

1.4 Quantitativos e Memoriais de Cálculo; 
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1.5 Especificações Técnicas; 

1.6 Notas de Serviço;  

2.0 Projeto de Execução (Plantas); 

2.1 Projeto Geométrico; 

2.2 Projeto de Terraplenagem; 

2.3 Projeto de Pavimentação; 

2.4 Projeto de Drenagem. 

 

VII. Os projetos apresentados estarão de acordo com as normas técnicas de apresentação e representação gráfica exigidas pela 

Prefeitura Municipal de Marabá, as Concessionárias locais e o Corpo de Bombeiro, quando aplicáveis; 

VIII. Os projetos trarão a descrição detalhada de cada um dos itens de serviço, apresentando, a completa caracterização do item e sua 

aplicação em relação aos projetos, especificações dos materiais, caracterizando de maneira unívoca os materiais a serem utilizados; 

 

5.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS – PROJETO GEOMÉTRICO 

I. A contratada executará Levantamento Planialtimétrico em toda a extensão da área de abrangência dos projetos e o cadastramento 

de todos os sistemas interferentes com a implantação dos elementos de projeto; 

II. A execução dos serviços será feita em duas fases bem definidas: trabalhos de campo e trabalhos de escritório; 

III. O estudo será apresentado através de desenhos, croquis, cadernetas e memoriais, que servirão de subsídios à elaboração dos 

projetos e que permitirão, se necessário, a reconstituição no campo dos levantamentos executados. Todos os dados referentes aos 

ângulos, distâncias e níveis medidos, elementos cadastrados, bem como os cálculos realizados, serão disponibilizados ao Contratante; 

IV. A Contratada implantará marcos de concreto, em locais estratégicos, a serem definidos em conjunto com a Fiscalização, que não 

interfiram com a posterior execução das obras e que facilitem a futura locação. Estes serão tomados como base para o sistema local 

de coordenadas utilizado e para a referência de nível a ser adotada. O sistema adotará as direções Norte-Sul e Leste-Oeste 

verdadeiras; 

V. Para a realização dos trabalhos de campo deverão ser utilizados Estação Total com precisão linear de 5 mm/km e angular de 1”, 

aparelho GPS geodésico L1/L2 e RTK Sistema GNSS L1/L2, ou similares; 

VI. Os trabalhos de escritório consistirão na organização de Relatório Técnico detalhado, contendo os métodos, critérios e 

procedimentos adotados, as precisões atingidas e a aparelhagem utilizada e apresentando as cadernetas de campo, planilhas, cálculo 

de coordenadas e nivelamentos, além de outros elementos de interesse; 

VII. A representação gráfica do Levantamento Topográfico será feita em planta de escala adequada à área em questão, onde 

constarão, dentre outras, as seguintes informações: 

- Origem do sistema de coordenadas e de referência de nível; 

- Indicação do sistema de coordenadas através de uma malha; 

- Marcos de referência e suas coordenadas; 

- Norte magnético, declinação magnética e norte verdadeiro; 

- Curvas de nível compatíveis com a topografia do terreno e escala do desenho; 

- Acidentes topográficos; 

- Elementos cadastrados; 

- Legendas, convenções, símbolos e notas explicativas. 

 

5.3 ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

Para a caracterização física do solo da área de projeto, serão realizados estudos de sondagens, buscando-se a identificação dos 

horizontes do terreno, considerada a influência do nível do lençol freático. O planejamento dos furos e a coleta das amostras de solo 

deverão seguir as normas pertinentes e serão objeto da metodologia a ser apresentada pela contratada sujeita à aprovação junto com o 

cronograma-físico financeiro. Também deverá ser realizada a identificação expedita, táctil-visual, do subleito e dos solos das áreas 

de empréstimos, caso ocorram e a delimitação aproximada e estimativa de volume de pelo menos três áreas de empréstimos de solos 

passíveis de exploração de acordo com as licenças ambientais. 

 

5.3.1 INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS: 

Serão realizadas em função das necessidades de detalhamento de cada etapa do projeto (estudo preliminar, projeto básico e projeto 

executivo) e de modo a permitir a caracterização dos materiais a serem trabalhados, tanto do ponto de vista das fundações como no 

tocante às obras de terraplenagem, além da identificação do nível da água. 

 

Na execução dos estudos geotécnicos deverão ser feitos ensaios de Granulometria, Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, 

Limite de Contração (em casos especiais de materiais do subleito), Massa Específica   ‘in situ’, Índice Suporte Califórnia, 

Expansibilidade e outros específicos que se façam necessários. 

 

As investigações compreenderão: 

I. Estudo do subleito para reconhecimento dos solos, visando a caracterização das diversas camadas e o posterior traçado dos perfis 

dos solos para efeito do projeto de pavimento. 

Será feito da seguinte maneira: 

Sondagem no eixo ou nos bordos para identificação dos diversos horizontes de solos (camadas) por intermédio de uma inspeção 

expedita do campo e coleta de amostras. 
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Os furos de sondagem poderão ser realizados com trado ou pá e picareta, com espaçamento máximo de 200m, no sentido 

longitudinal, devendo reduzir-se no caso de grande variação de tipos de solos. Os furos deverão ser locados e amarrados no sistema 

de estaqueamento do projeto geométrico e com base em informações contidas em vistoria de campo. Nos pontos de passagem de 

corte para aterro deverão também ser realizados furos de sondagem. 

A profundidade das amostras em relação a cota final da fundação do pavimento deve ser de 1,5 m ou mais, no caso de ocorrência de 

solos inadequados sujeitos a remoção ou em casos indicados pela fiscalização. 

 

Em cada furo de sondagem, serão anotadas as profundidades inicial e final de cada camada, a presença e a cota do lençol freático, 

material com excesso de umidade, ocorrência de mica e matéria orgânica. Os furos serão numerados, identificados – com o número 

de estaca do trecho da via em questão, seguidos das letras E, C ou D, conforme estejam situados no bordo esquerdo, eixo ou bordo 

direito. Deverá ser anotado o tipo de seção: corte, aterro, seção mista ou raspagem (C, A, SM, R, respectivamente) 

 

Realização dos ensaios citados nas amostras das diversas camadas de solo para um posterior traçado dos perfis de solos. 

 

II. Estudo de ocorrências de materiais para pavimentação: para o reconhecimento e a caracterização dos materiais de jazidas como 

fonte de matéria-prima para a utilização nas diversas camadas de reforço do subleito, sub-base e base, de acordo com o previsto para 

o projeto de pavimento. 

 

Também será feito em duas fases: 

Prospecção preliminar, compreendendo inspeção expedita no campo; sondagens e ensaios laboratoriais. A área de ocorrência do 

material será devidamente delimitada (aproximadamente), executar-se-ão os furos de sondagem necessários, coletando-se amostras 

para os ensaios dos materiais. 

 

Prospecção definitiva também com sondagens e coletas de amostras, ensaios de laboratório e avaliação de volume das ocorrências. 

 

As jazidas deverão ser analisadas e registradas quanto a sua qualidade, permitindo a utilização dos materiais disponíveis em locais 

próximos (praticados na região). Caso não exista jazidas licenciadas ou sejam inviáveis sob o aspecto econômico a utilização das 

jazidas licenciadas, devido à distância de transporte, o projetista deve indicar material que substituirá o cascalho com devida 

caracterização para avaliação da fiscalização. 

 

Identificando-se a necessidade da utilização de material de áreas de empréstimo, estas devem ser cadastradas, com amarração das 

coordenadas das sondagens executadas, bem como das cotas da superfície da área, localização e a distância em relação ao local a ser 

pavimentado. No caso, os solos das áreas de empréstimo deverão ser estudados, com ensaios geotécnicos. 

 

5.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O projeto deverá ser elaborado em quatro etapas: Estudo Preliminar, Projeto Básico, Projeto Executivo e Orçamento. Deverá seguir 

os parâmetros de projeto, os métodos de dimensionamento, as especificações de materiais e os métodos construtivos recomendados 

pelas normas técnicas específicas da ABNT, por normativos técnicos de órgãos públicos competentes, como o DNIT e a SETRAN-

PA. 

 

5.4.1 ESTUDO PRELIMINAR 

Constituir-se-á do conjunto de elementos e definições preliminares (mapas, plantas, croquis e papéis de trabalho) resultantes do 

estudo geral de pavimento, baseado em dados obtidos a partir do contato direto com as condições físicas do local da obra, através de 

levantamento topográfico, identificação de interferências, investigações geológico-geotécnicas, observações de campo e experiência 

profissional. 

 

Deverão ser pesquisados, analisados e, conforme o caso, adequadamente utilizados documentos de apoio (mapas geológicos e 

pedológicos, projetos existentes na área de influência da obra, dados do tráfego e outros) a serem obtidos junto aos órgãos oficiais e 

entidades públicas, devendo a empresa a ser contratada complementar os dados necessários ao perfeito desenvolvimento dos projetos 

por meio de novos estudos, ensaios e levantamentos. 

 

Sendo necessário, serão levantados novos pontos para a perfeita e fiel caracterização da área, dos acidentes naturais, bem como das 

ocorrências e interferências porventura existentes (muros, cercas, edificações, postes, redes públicas, etc.). 

 

Deverão ser realizadas consultas às Concessionárias de Serviços Públicos, buscando-se identificar interferências com as áreas de 

projeto: quaisquer redes existentes e/ou projetadas. 

 

As seguintes informações básicas, relevantes ao estudo de estruturas de pavimentos, deverão ser obtidas: 

 

I. Existência ou não de materiais pétreos na região e estimativa de volume de exploração da rocha aparentemente sã da pedreira; 

II. Verificação da localização de areais e estimativa de volume; 
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5.4.2 PROJETO BÁSICO 

Com os elementos obtidos nesta etapa (topografia, investigações geológico-geotécnicas, projeto geométrico, projeto de drenagem 

etc.) devem ser estudadas alternativas de solução, com grau de detalhamento suficiente, objetivando a melhor solução técnica e 

econômica para a obra. 

 

Produtos do Projeto Básico – O Projeto Básico compreenderá os seguintes produtos: 

 

I. Levantamento topográfico – Realizado pela Contratada; 

 

II. Interferências - Indicando interferências de redes públicas com a plataforma projetada, indicando as remoções necessárias; 

 

III. Estudos geológico-geotécnicos – Com memorial de cálculo e análises da realização de sondagens e ensaios com solos do subleito 

e das áreas de empréstimo, bem como pesquisa de ocorrência de material pétreo. Os laudos deverão estar devidamente assinados pelo 

responsável técnico do laboratório. Estes estudos deverão conter também análise estatística, avaliação dos materiais e dos ensaios, 

croqui de localização dos furos de sondagem. 

 

IV. Projeto geométrico - Contendo plantas planimétricas e altimétricas, bem como de detalhamento, em escalas adequadas, indicando 

os alinhamentos em planta e perfil de todas as vias principais e secundárias (com eixos de referência estaqueados, azimutes de 

alinhamento, curvas numeradas com valores de raios, tangentes, desenvolvimento e ângulo central, rampas, representações e 

elementos de arte e bueiros, através de convenções-tipo); detalhes da seção transversal tipo; a distinção entre vias existentes e a 

intervenção prevista, vias a serem bloqueadas, desviadas ou deslocadas, número de faixas, velocidade de projeto, volume médio de 

tráfego, as transposições, as áreas e edificações relevantes a serem desapropriadas se for o caso. 

 

V. Projeto de Pavimentação: Projeto de pavimentação contendo relatório técnico com a metodologia para caracterizar o tráfego 

(estudos de tráfego), classificando o tipo de tráfego para as vias, considerando-se o tráfego previsto para o local, o aumento da 

demanda e o planejamento viário. Resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos e devida análise estatística, os critérios de 

dimensionamento compatíveis com a finalidade das vias urbanas e com as normas técnicas; o detalhamento do pavimento com 

desenhos da seção transversal-tipo informando os materiais e espessuras preliminares de cada pavimento, considerando o tipo de 

pavimento definido para a via e por tipo de via (principal, secundária, etc.). Deverá conter planta geral na escala 1:5000 (ou mais 

adequada), apresentando identificação da classificação das vias em função do tráfego e as estruturas das camadas das vias, plantas 

parciais na escala 1:1000, estaqueamento, identificação das faixas de vias (numeração). 

 

VI. Projeto de Sinalização: Projeto de Sinalização de acordo com as normas CONTRAN/DENATRAN/ DETRAN, e tendo por base 

o projeto geométrico, com indicações gerais sobre a concepção dos sistemas de sinalização horizontal, vertical e semafórica a serem 

implantados, incluindo todas as suas indicações, tais como: o sentido viário, faixas de pedestres, faixas de retenção, placas de 

sinalização vertical e horizontal, faixas de aceleração e desaceleração. Estas indicações deverão estar em plantas parciais na escala 

1:1000 e o projeto deverá conter relatório técnico e planta geral na escala 1:5000 (ou mais adequada). 

 

VII. Projeto de Terraplenagem - Com indicação da situação existente, as soluções de terraplenagem contendo os locais de 

empréstimos e bota-foras e respectivos volumes globais aproximados; estruturas de muros e cortinas, no caso de encostas, e quando 

for o caso, estudo das fundações de aterros. Sendo viável e existindo cascalheira, deverá ser entregue uma planta no formato A3, com 

a localização da obra e cascalheira, com suas respectivas distâncias. 

 

VIII. Elementos de arte, se houverem, contendo as concepções e detalhamentos dos elementos estruturais e as especificações básicas. 

Os estudos e projetos destas fundações não integram o escopo dos trabalhos; 

 

IX. Projeto Paisagístico – Visando recuperar as áreas degradadas pela intervenção das vias, constituído de elementos de refazimento 

da cobertura vegetal, florestal, com arborização, semeaduras, contenções de erosões, etc. O projeto deverá conter a indicação das 

intervenções projetadas e especificação dos materiais, bem como as recomendações para sua aplicação; 

 

X. Medidas mitigadoras de impactos ambientais - A depender da complexidade das intervenções previstas, contendo os locais 

críticos e as medidas e providências para a preservação ou recuperação ambiental, conforme definição dos órgãos licenciadores e 

atendendo a legislação pertinente; 

 

XI. Orçamento estimativo - Será elaborado verificando-se os preços praticados no mercado, levando-se em conta nesse cotejo, 

quando cabível, dados de fontes de consulta idôneas (SINAPI, DNIT, SETRAN, PINI, etc). O orçamento apresentar-se-á em nível de 

detalhamento suficiente à plena identificação dos materiais e serviços; à verificação dos custos unitários e totais das etapas de 

serviços, bem como do custo global da obra. 

 

Deverão ser apresentadas planilhas de quantidades com a memória de cálculo dos quantitativos utilizados na planilha orçamentária. 

A planilha deverá conter item prevendo controle tecnológico das obras, com os ensaios a serem realizados constando do memorial 

descritivo. 
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Recomenda-se que as quantidades sejam indicadas por tipo de intervenção e por atividades de serviços, considerando o tipo de 

pavimento especificado, segmentando por elementos de obra, tais como: revestimento, imprimação asfáltica ligante, imprimação 

asfáltica impermeabilizante, colchão de areia, contenções laterais, compactação dos blocos, espalhamento e varrição de areia/pó de 

brita para rejuntamento, base, sub-base, reforço do subleito, melhoria e preparo do subleito etc., indicando comprimento, largura, 

espessura, área, volume etc. 

 

5.4.3 PROJETO EXECUTIVO 

 

Nesta etapa, as soluções apresentadas no Projeto Básico deverão ser detalhadas, complementadas e, conforme o caso, revisadas, a 

partir dos dados atualizados de campo, da topografia, das investigações geológico-geotécnicas complementares dos projetos 

geométrico, de terraplenagem, de drenagem etc. 

 

Produtos do Projeto Executivo: O Projeto Executivo constituir-se-á dos seguintes produtos: 

 

I. Memorial Descritivo contendo a descrição dos estudos realizados e revisados, dos parâmetros e premissas adotados e o 

detalhamento da alternativa selecionada pelo projetista, acompanhada dos motivos técnico-econômicos da escolha; descrição dos 

serviços executados, com resultados de ensaios laboratoriais e de pesquisas realizadas; planilhas de quantidades, quadro resumo das 

distâncias de transportes e demonstrativos do consumo de materiais. 

 

II. Memorial de Cálculo com resultados das investigações geotécnicas e pesquisas de tráfego complementares para determinação das 

solicitações; com a demonstração de todos os dimensionamentos realizados. 

 

III. Desenhos com as seguintes definições e/ou redefinições: 

 

- Topografia: planta geral e plantas parciais em escalas adequadas que permitam o perfeito entendimento das informações contidas 

no projeto, com levantamento planialtimétrico, curvas de nível metro a metro, limites locados com precisão e detalhes, retratando a 

situação atual da área e interferências, se existentes, indicando as necessidades de remanejamento. 

 

- Geometria: confirmação da seção transversal geométrica da rodovia; plantas planialtimétricas com revisão dos alinhamentos 

horizontal e vertical, com estaqueamento, coordenadas UTM de PC, PT, PI e demais pontos e parâmetros relevantes de curvas; 

diagramas de superelevação e superlargura; tipos de bordo (livre ou com meio-fio); demais detalhamentos específicos (interseções, 

retornos, acessos, etc.); principais dispositivos de drenagem, taludes e off-sets; limites da faixa de domínio; memórias de cálculo, etc. 

 

- Pavimentação: plantas gerais e de detalhamento com seções transversais tipo, indicativo da localização e características das 

ocorrências de materiais para utilização nas obras. Considerações sobre sub-leito, sub-base, base, materiais para camadas de 

rolamento e de ligação, peças pré-moldadas. 

 

- Terraplenagem: com soluções particularizadas em plantas planialtimétricas, nas escalas adequadas; seções transversais; indicações 

dos locais e das características dos empréstimos, das jazidas dos materiais selecionados, dos bota-foras e distâncias de transporte. 

 

- Sinalização: sinalizações horizontais, verticais e semafóricas, conforme o caso, com localização e detalhes de serviço 

particularizados, inclusive dispositivos auxiliares - tachas, tachões, balizadores, barreiras, defensas e outros, se houverem, observadas 

as normas pertinentes; 

 

- Elementos de arte, de paisagismo e mitigadores de impactos ambientais. 

 

- Orçamento e cronograma físico-financeiro revisados e/ou complementados para implantação da pavimentação, em nível 

detalhamento que permita o pleno acompanhamento e controle de execução das obras. 

 

Não serão aceitos cronogramas sintéticos e resumidos elaborados tão somente com base em estimativas de percentuais sobre o custo 

total das obras. 

 

5.4.4 APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS: 

 

Os serviços especificados neste Termo de Referência, para cada projeto, deverão ser entregues em 2 (duas) vias impressas e 

encadernadas dos projetos, preparados para licitação das obras e em arquivos magnéticos, contendo os seguintes produtos: 

 

- Cadernos de Estudos Preliminares – Em formato A-4, com textos, tabelas, figuras e plantas em tamanhos e escalas adequadas, 

contendo o inventário dos projetos existentes, os estudos (topográficos, geológico-geotécnicos, tráfego, etc.) realizados, a 

caracterização e os diagnósticos físicos e bióticos da área, bem como os levantamentos cadastrais de interferências. 

 

- Cadernos de Projetos – Formato A-4, consolidando os projetos existentes, contendo descrições e relatórios, os levantamentos 

topográficos, projetos planimétricos, altimétricos, projetos geométricos, de sinalização, de pavimentação, drenagem, etc. 
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- Cadernos de Orçamento – Formato A-4, contendo as memórias de cálculo, as composições de custo unitário, através de planilhas, 

tabelas, gráficos e demais elementos necessários ao detalhamento dos orçamentos. 

 

Os relatórios e cadernos deverão apresentar-se com índices gerais contendo a listagem de todos os itens dos projetos, tabelas, 

gráficos, etc, com a indicação da página inicial de cada um deles, bem como folhas gerais de convenções e de situação com a 

localização e devidas amarrações das futuras obras. 

 

Os arquivos eletrônicos serão entregues em CD-ROM ou DVD, protegidos em caixas plásticas convencionais, com a identificação do 

seu conteúdo, organizados segundo os anexos do projeto que forem produzidos e nos formatos especificados. 

 

5.5 ESTUDOS HIDROLÓGICOS – PROJETO DE DRENAGEM 

 

5.5.1 PARÂMETROS E CONDICIONANTES DE PROJETO 

 

Os projetos deverão ser elaborados, com base em parâmetros recomendados em normativos técnicos de órgãos oficiais de governo, 

relevados os aspectos ambientais, sendo: 

 

I. EQUAÇÃO INTENSIDADE – DURAÇÃO – FREQUÊNCIA DE CHUVA: Será do tipo: 

i = (K * F M) / (tc + B)n onde: 

i = Intensidade da Chuva (mm/mm); 

K, M, B e n = Coeficientes; 

F = Período de recorrência (anos); 

tc = Tempo de concentração (min). 

 

II. PERÍODO DE RECORRÊNCIA: deverá ser feita uma análise de risco e econômica que possibilite adotar o valor mais adequado, 

nunca inferior a 10 (dez) anos. 

 

III. COEFICIENTES DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL – Valores referenciais nos limites recomendados em manuais do DNIT: 

0,90 para as áreas calçadas ou impermeabilizadas; 

0,70 para as áreas intensamente urbanizadas e sem áreas verdes;  

0,40 para as áreas residenciais com áreas ajardinadas; 

0,15 para as áreas integralmente gramadas. 

A determinação do coeficiente de deflúvio deverá ser feita a partir da avaliação de macro áreas, não sendo necessária sua composição 

detalhada. 

No cálculo da vazão deverá ser considerada toda a área de contribuição a montante do ponto considerado. 

 

IV. TEMPO DE ENTRADA NA PRIMEIRA BOCA DE LOBO: 15 minutos. 

 

V. DIÂMETRO MÍNIMO DA REDE: 600 mm. 

 

VI. DIÂMETRO MÍNIMO DA CAPTAÇÃO: 400mm caso a boca de lobo seja singela, sendo que em todos os casos ele deverá ser 

dimensionado considerando as condições de entrada da água pluvial. Adotar 70 l/s para a capacidade de engolimento de cada boca-

de-lobo. 

 

VII. RECOBRIMENTO MÍNIMO DA TUBULAÇÃO: uma vez e meia o diâmetro da rede, a não ser quando ela for projetada em 

área verde, hipótese em que deverão ser adotados outros valores em função da cota da via a ser drenada. 

 

VIII. DECLIVIDADE MÍNIMA: 

Tubos: declividade mínima para garantir uma velocidade não inferior a mínima; 

Galerias e canais: 0,5% 

 

IX. VELOCIDADES LIMITES: 

Mínima: 1,0 m/s, tanto para tubos quanto para canais e galerias. 

Máxima: 6,0 m/s para redes, galerias e canais. 

 

X. LOCALIZAÇÃO DE POÇOS VISITA: no início e no final de redes, na chegada de redes secundárias e ramais de captações, 

mudanças de direções da rede e mudanças de diâmetros. As distâncias máximas entre os poços de visitas em área urbana não deverão 

exceder a 60,00 m, e para áreas não urbanizadas, os lançamentos 100,00 m. 

 

XI. LIGAÇÃO CAPTAÇÃO – REDE: para redes tubulares a ligação entre a captação e a rede deverá ser feita em poço de visita. Em 

galerias moldadas “in loco” deverão ser em PV’s executadas sobre a galeria. 
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XII. LANÇAMENTO FINAL: o lançamento final das águas pluviais deverá ser efetuado sempre no mesmo sentido do fluxo do 

corpo receptor. 

Para os emissores finais, sempre que possível, poderão ser utilizados canais a céu aberto em concreto armado e degraus, visando 

redução de custo na implantação com menor movimento de terra possível e consequentemente redução dos impactos ambientais. 

Os emissários finais deverão ser precedidos de dispositivos de dissipação que evitem erosões. 

 

XIII. BACIAS DE INFILTRAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: Utilizar bacias de infiltração ao longo das vias, quando for 

recomendado. 

 

5.5.2 METODOLOGIA E CONDICIONANTES DE CÁLCULO 

 

I. O método de cálculo a ser utilizado para determinação da vazão de projeto das redes será o Racional, adequado para áreas de 

contribuição de até 300 ha (trezentos hectares), seguindo as especificações dos órgãos oficiais. 

 

II. O projeto deverá contemplar a caixa da via como condutora de água, prevendo-se uma faixa de 3,00 m livres de inundação para as 

condições de projeto. 

 

III. O dimensionamento hidráulico recomenda-se seja feito utilizando-se a fórmula de Manning. Considerar-se-á o efeito de remanso, 

adotando-se os coeficientes de rugosidade adequados: tubos = 0,015; canais = 0,013; 

IV. As redes serão dimensionadas para um tirante máximo de 0,82 vezes o diâmetro (correspondente à vazão de plena seção) e as 

galerias deverão ser dimensionadas para um tirante máximo de 0,90; 

 

V. O dimensionamento será apresentado em planilha cujo modelo deverá ser aprovado pela Contratante; 

 

VI. O comprimento da via que terá função hidráulica deverá ser maximizado até a primeira captação, levando-se em consideração a 

faixa de inundação máxima prevista, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimização do número e do tipo das captações 

serão o traçado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo; 

 

VII. As bocas de lobo serão previstas de acordo com o projeto altimétrico das superfícies calçadas. Levar-se-á em conta a superfície, 

a declividade e a natureza das áreas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localização definitiva das bocas de lobo deverá ser 

realizado o nivelamento das ruas e praças, que será também utilizado para verificação das declividades e determinação dos pontos 

baixos reais; 

 

VIII. A disposição, tipo, número e distâncias das bocas de lobo deverão adequar-se às vazões de projeto escoadas, cuidando-se 

sempre para evitar o acúmulo de águas nas sarjetas e onde haja passagem de pedestres; 

 

IX. Os lançamentos finais deverão ser dimensionados considerando o amortecimento que ocorre nas redes a montante e avaliados 

através de modelos de determinação do perfil da linha d’água; 

 

X. Outras metodologias e/ou condicionantes deverão fundamentar-se em acervo técnico especializado e reconhecido, devendo ser 

submetidas à apreciação da Contratante. 

 

5.5.3 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS 

 

O orçamento deverá ser elaborado verificando-se os preços praticados no mercado, levando-se em conta nesse cotejo, quando 

cabível, dados de fontes de consulta idôneas. Será especificada cada unidade do sistema, tais como redes, coletores tronco, galerias e 

lançamento final, discriminando materiais e serviços, de modo a permitir o acompanhamento e o controle pleno da execução das 

obras. Especificar-se-ão, dentro da orçamentação, os serviços orçados e aqueles não contemplados tomando-se por referência 

basicamente: materiais, serviços preliminares, controle tecnológico, remoção de entulho, movimento de terra, remoção de material 

escavado, escoramento, acerto do terreno, lastro, assentamento de tubos, concreto e formas, aterro de valas, poços de visita, serviços 

complementares, urbanização.  

 

O cronograma físico-financeiro deverá descrever detalhadamente as etapas da obra, especificando-as, devendo o cálculo dos seus 

custos proporcionais efetuar-se analiticamente, com base nas planilhas de quantitativos e nos prazos (em dias) previstos para a 

execução das etapas. 

 

5.5.4 PRODUTOS FINAIS  

 

O Projeto de Drenagem apresentar-se-á em nível executivo, constituindo-se de memoriais, textos, relatórios e elementos gráficos 

(plantas geral e parcial do sistema, plantas de perfis e de detalhes) em escalas adequadas, contendo todo o urbanismo da área 

projetada, com os nomes do setor, conjuntos, quadras e logradouros que possam servir de referência. 
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5.5.4.1 PROJETO: 

 

O Projeto deverá conter as seguintes peças técnicas: 

I. Planta geral com o traçado básico proposto, faixa de servidão, cursos d'água, equipamentos urbanos e possíveis interferências, com 

a articulação das plantas parciais; 

 

II. Planta geral das áreas de contribuição; 

 

III. Plantas parciais; 

 

IV. Planta com a localização dos pontos de lançamento e indicação das estruturas hidráulicas especiais; 

 

V. Planta de detalhes dos diversos elementos do sistema; 

 

VI. Descritivo Técnico contendo, no mínimo, as seguintes informações: concepção, dimensionamento preliminar e especificações 

técnicas dos elementos do sistema; vazões de projeto, vazão de estiagem, declividades, velocidades críticas de escoamento; descrição 

e cronograma detalhado das etapas de implantação; descrição dos sistemas operacionais e de manutenção; estudo identificando as 

prováveis sub- bacias de drenagem e os dispositivos destinados à dissipação de energia e amortecimento de cheias; 

 

VII. Previsão de ampliação do sistema; 

 

VIII. Planilha orçamentária detalhada, contemplando todos os serviços previstos no projeto, de acordo com a composição de custos 

unitários de serviços. 

 

IX. O conjunto de informações e especificações do projeto incluirá ainda os seguintes elementos: 

- Numeração dos coletores; 

- Amarrações em relação ao sistema viário e a equipamentos existentes, e ângulos de deflexão das redes; 

- Estaqueamento da rede; 

- Indicação entre os poços de visita da declividade (%), do diâmetro da rede (mm), do comprimento (m) e sentido do fluxo através de 

seta; 

- Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação; 

- Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas profundidades e estaqueamento; 

- Alturas e cotas dos degraus; 

- Caimento e projeto da seção transversal das vias; 

- Redes existentes e suas características; 

- Interferências no caminhamento da rede, com indicação do estaqueamento, do tipo da interferência e cota; 

- Coletores e endereço das quadras contidas no desenho citado no carimbo; 

- Características repetidas dos desenhos indicadas na legenda; 

- Articulação das plantas no sistema SICAD, Datum SIRGAS 2000,4; 

 

X. Deverá ser apresentada planta geral, em escala adequada ao tamanho da área em estudo, devendo também conter: 

- Limites das plantas do Sistema SICAD, Datum SIRGAS 2000,4; 

- Urbanismo da área em estudo fornecido pela Contratante; 

- Divisores de cada bacia; 

- Área de contribuição de cada coletor; 

- Sistema projetado; 

- Numeração dos coletores e ramais; 

- Distância entre poços de visita; 

- Diâmetro da rede nos trechos; 

- O lançamento final e os coletores com grande número de interferências deverão ser apresentados em perfil, nas escalas vertical e 

horizontal adequadas (1:100 e 1:1000), onde deverão constar as interferências com outras redes e obstáculos, com as devidas 

amarrações. O lançamento final deverá ter seu caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, ou, se os 

mesmos não existirem, ao sistema de coordenadas do Estado do Pará; 

- Deverão ser apresentados detalhes dos elementos constituintes do sistema, e, especialmente, dos equipamentos de dissipação de 

energia nos lançamentos finais das galerias; 

 

6.0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

As Propostas Técnicas das concorrentes habilitadas serão examinadas quanto ao atendimento formal ao atendimento as condições 

definidas no Edital. Em seguida serão avaliadas atribuindo-se a Nota da Proposta Técnica (NPT), que poderá variar de 0 (zero) a 100 

(cem) pontos, em conformidade com a pontuação definida para os seguintes quesitos básicos: 
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Quesito Pontuação Máxima 

Experiência da Licitante 40 pontos 

Equipe Técnica 60 pontos 

Pontuação Máxima Total 100 pontos 

 

NPT = NEL + NET 

 

6.1 EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 

Na atribuição da nota relativa à experiência da empresa serão observados os atestados técnicos emitidos em nome da empresa, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acostadas as respectivas CAT’s, emitida pelo CREA ou pelo Conselho 

profissional, em nome do técnico responsável à época vinculado à licitante. A distribuição de pontos máximos será a seguinte: 

 

 

Quesito Pontuação Máxima 

EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 40 

Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou vias urbanas  

com extensão igual ou superior a 30 km 40 

com extensão inferior a 30 km e superior a 15 km 20 

com extensão inferior a 15 km 10 

 

Os atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente serão aceitos com as respectivas 

certidões do CREA. 

 

Somente será aceito um atestado para comprovar a experiência da empresa, portanto não será permitido a somatória de atestados. 

 

6.2 EQUIPE TÉCNICA 

Apenas a equipe destinada a pontuação deve apresentar os comprovantes de experiência na função e os atestados técnicos exigidos, 

conforme tabela abaixo. 

 

Na atribuição dos pontos para o item equipe técnica deverá ser observada a seguinte distribuição de pontos: 

 

Quesito Pontuação 

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR 60 pontos 

ENGENHEIRO/ARQUITETO EM GERAL 
Total Máximo: 

30 pontos 

Experiência na função > 20 anos 15 pontos 

Experiência na função < ou = 20 anos e > 10 anos 10 pontos 

Experiência na função < ou = 10 anos 5 pontos 

3 (três) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 15 pontos 

2 (dois) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 10 pontos 

1 (um) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 5 pontos 

ENGENHEIRO/ARQUITETO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Total Máximo: 

30 pontos 

Experiência na função > 15 anos 15 pontos 

Experiência na função < ou = 15 anos e > 10 anos 10 pontos 

Experiência na função < ou = 10 anos 5 pontos 

3 (três) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 15 pontos 

2 (dois) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 10 pontos 

1 (um) Atestados de Projeto Executivo de Engenharia de rodovias ou pavimentação urbana 5 pontos 
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Na análise da equipe técnica serão considerados apenas atestados técnicos devidamente acompanhados por CATs registradas no 

Conselho de Classe respectivo. Os atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente 

serão aceitos com as respectivas certidões do CREA. 

 

A equipe técnica para pontuação deverá ser composta por membros distintos, não sendo permitido a repetição de técnicos. 

 

7.0 CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que não atingirem 70% (setenta por cento) pontos no total. 

 

8.0 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

 

As Propostas de Preços serão analisadas quanto ao atendimento das condições exigidas no item específico do Edital. Não serão 

aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 

 

Caso sejam encontrados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão Julgadora o direito de corrigi-los, 

procedendo a retificação dos cálculos passíveis de correção, se for o caso. O valor resultante da correção, por tratar-se de erro 

meramente formal, será considerado para a classificação das propostas 

 

Não serão aceitas as propostas que contenham preços considerados inexpressivos, inexequíveis ou excessivos, em relação aos preços 

de mercado, em consonância com o disposto no § 3º, do art. 44, da Lei nº 8.666/93. 

 

Após a análise e julgamento das Propostas Comerciais, será procedido o cálculo da Nota da Proposta de Preços (NPP) de cada 

licitante, de acordo com o seguinte critério: 

 

I. A proposta com menor preço total entre todos os concorrentes obterá a NPP igual a 100; 

 

II. As NPP dos demais concorrentes serão calculados pela fórmula: 

 

NPP = (1 / (P/MP)) x 100 

 

Onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preços; 

P = Valor da proposta que se quer dar a nota, em R$; 

MP = Valor do menor preço ofertado entre todos os concorrentes, em R$. 

 

Para fins de pontuação, a NPP será limitada entre 0 (zero) e 100 (cem); 

As notas finais da NPP terão até duas casas decimais, com arredondamento consoante à norma técnica da ABNT, NBR 5891 – 

Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

 

9.0 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

 

A Nota Final (NF) dos licitantes, será calculada pela média ponderada dos valores das Propostas Técnica e de Preços, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

 

NF = (6 NPT + 4 NPP)/10 

 

Onde: 

NF = Nota Final; 

NPT = Nota da Proposta Técnica; 

NPP = Nota da Proposta de Preço. 

 

Em caso de empate entre duas ou mais empresas será declarada vencedora a empresa que tiver a maior pontuação na Nota da 

Proposta Técnica (NPT), persistindo o empate haverá a realização de sorteio. 

 

10.0 OBRIGAÇÕES 

 

10.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

I. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, não sendo admitida a subcontratação do objeto, além de fornecer os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e 

em sua proposta; 
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II. Os projetos e serviços, procedimentos e documentos técnicos constituintes, obedecerão às recomendações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT referentes às normas de classificação, especificação, métodos, procedimentos, padronização, 

simbologia e terminologia dos elementos dos projetos; 

 

III. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela fiscalização, os serviços 

efetuados em que se verificarem incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

IV. Utilizar empregados habilitados e com amplo conhecimento dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor; 

 

V. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, de seus funcionários; 

 

VI. A inadimplência destas obrigações não transferirá, em nenhuma hipótese, responsabilidade à Contratante. 

 

VII. A Contratada terá como responsabilidade prever no orçamento de sua proposta todas as despesas diretas e indiretas, assim como 

todos os possíveis eventuais que possam surgir, para a perfeita execução e conclusão dos serviços objeto do Contrato; 

 

VIII. A contratante não admitirá reclamações nem arcará com quaisquer ônus oriundos da falta de conhecimento ou de previsão 

orçamentária por parte da Contratada para a execução dos serviços; 

 

IX. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART’s referentes a todos os serviços objeto do 

Contrato e especialidades pertinentes, ficando responsável pelos procedimentos, custos e taxas envolvidas; 

 

X. Relatar, formalmente à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

 

XI. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

XII. Manter durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

XIII. Designar um profissional de seu quadro, para ser responsável pelo Contrato, com as atribuições de representante da mesma para 

as reuniões e contatos que se fizerem necessários com o representante do Contratante e desencadeamento de providências e ações 

cabíveis para o perfeito desenvolvimento dos serviços; 

 

XIV. Responsabilidade 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança 

nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante; 

 

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o 

Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos 

decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada; 

 

XV. Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e 

obras objeto do contrato; 

 

XVI. Subcontratação: 

A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se esta for admitida no contrato e autorizada pela contratante; 

 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação 

 

11.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 

 

II. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
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III. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para 

a sua correção; 

 

IV. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência 

e seus anexos. 

 

12.0 MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela 

Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas em contrato; 

 

O final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, a Contratada apresentará a 

medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

 

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-

Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

 

Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, 

poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo de a Contratante aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos. Somente poderão ser 

considerados para efeito de medição os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada 

as especificações deste Termo de Referência e às normas técnicas aplicáveis; 

 

Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo de que trata o item anterior, passará a ser 

contado a partir da data de sua apresentação. 

 

A devolução da fatura não aprovada pela Secretaria responsável pelo pagamento, não servirá de motivo para que a Contratada 

suspenda, total ou parcialmente a prestação de serviços ou deixe de arcar com suas obrigações junto aos seus funcionários; 

 

13.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

O atraso injustificado, fraude ou a inexecução parcial ou total de qualquer serviço, comportamento inidôneo ou ainda fraude fiscal 

sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 

 

I. Advertência por escrito; 

 

II. Multa de mora de 0,05% (Cinco centésimos por cento) sobre o valor da ordem de serviço correspondente, por dia de atraso, 

enquanto este perdurar; 

 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal poderão também ser aplicadas às empresas 

ou aos profissionais que: 

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 

Obs.: Este deverá vir fora dos invólucros PROCURAÇÃO 

 

Por este instrumento particular, a empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob 

Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., com sede na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (endereço 

completo), Bairro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Cidade de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Estado do . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . ., com CEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nomeia como procurador(a) o(a) Sr.(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do procurador), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

(nacionalidade, cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG Nº . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . do Estado do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob Nº 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., residente na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (endereço completo), Bairro . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . ., Cidade de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Estado do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., com CEP . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . ., a representa-la na licitação instaurada pela Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de 

Viação e Obras Públicas, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019-CEL/SEVOP/PMM, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos pertinentes ao presente certame em nome da 

empresa supramencionada, bem como formular propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 

(Firma Reconhecida em Cartório Competente da Empresa Outorgante) (Razão Social da Empresa) 

(CNPJ da Empresa) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

(Cumprimento da Lei Nº 9.854/1999) 
 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio 
 

de seu representante legal o(a) Sr(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de 
 

Identidade Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do 
 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). Local e Data. 

 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
 
 

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 
 

 

A empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade Nº . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . e do CPF Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que dispõe de pessoal 

técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação em referência. 

 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE TERMO DE INDICAÇÃO (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 
TERMO DE INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

 
 
 

À 
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP  

Att. Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade Nº . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins de participação na TOMADA 

DE PREÇOS Nº 007/2019-CEL/SEVOP/PMM que os profissionais abaixo relacionados,  integram a Equipe Técnica Mínima 

desta empresa para a prestação dos serviços objeto da licitação em referência. 

 

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 

Item Nome do Profissional Atuação/Qualificação CREA/CAU 

1  Engenheiro/Arquiteto Coordenador - Sênior 

Consultor Técnico - Sênior 

 

2  Engenheiro/Arquiteto Sanitarista - Sênior 

Engenheiro Coordenador - Sênior 

 

3  Engenheiro/Arquiteto Projetista - Pleno  

 
 
 
 

Local e Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 

 

(Nome da Empresa) (CNPJ da Empresa) 

Sediada na (Endereço completo) 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 
 

 

A empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade Nº . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . e do CPF Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre todos os 

requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em referência. 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO VII - A 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 
 
 

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 declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe. 
 
Local e Data. 
 
 

(Empresa Licitante / CNPJ) 
 

(Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Licitante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – B 

MODELO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS DE CONDUZAM AO DESENQUADRAMENTO ME/EPP 

 

Tomada de Preços Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 

 

...........................................................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. 

 

Marabá (PA), ........ de ..................................... de ............ 

 

___________________________________________________ 

(nome/cargo/assinatura) 

OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que tenha poderes 

outorgados para tanto. Deverá ser apresentada no credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação. 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

À 
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP  

Att. Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM 

 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF Nº . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA para fins do disposto no inciso III do Art. 30 da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, que 

compareceu ao local onde serão executados os futuros serviços de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais para o 
 
cumprimento das obrigações pertinentes a presente Licitação. Local e Data. 

 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO IX - A 

PROPOSTA TÉCNICA 

 
 

À 
 
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP Att. Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM 

 

 

A empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por intermédio de 
 
seu representante legal o(a) Sr(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade 
 
Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., com intuito de participar da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM, vem por meio desta apresentar os respectivos documentos e acervos técnicos, para 

avaliação da Comissão Especial de Licitação, relativos a: 

 
 

I. EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 

II. EQUIPE TÉCNICA 
 
 
 

Local e Data. 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
 
1. Para apresentação dos documentos relativos à Proposta Técnica a licitante deverá observar as exigências descritas na 

clausula 8 do Edital. 
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ANEXO IX - B 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 
 
Att. Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 

Apresentamos a esta COMISSÃO a nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AVENIDAS E 

RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, pelo PREÇO 
GLOBAL de R$ (valor por 

extenso). 
 
Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, 

inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da 

Legislação Social Trabalhista, Previdenciária e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios 

resultantes de tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a 

execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital. 
 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra 

norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do SEVOP, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 
 

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da 

licitação. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 

documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. _,      Carteira      de            Identidade nº expedida em    _/  

_/ , Órgão Expedidor , e CPF nº  , Fone (  _) 

  , Fax (    ) , E-mail como representante desta Empresa. 
 
Para efeitos de pagamento, os dados bancários de nossa empresa são: Banco , Agência 

  , Conta Corrente nº . 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 
 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 

(Razão Social / CNPJ) 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO X – A 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 

AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

 

ITEM 
ORGÃO 

CONSULTA 
CÓDIGO SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT TOTAL 

1. CPU 01 
Projeto de Pavimentação, Projeto Geométrico e 

Projeto de Terraplenagem de vias  
KM 34,00 8.636,71  293.648,14  

2. CPU 02 Projeto de Drenagem Pluvial KM 34,00 4.040,04  137.361,36  

      TOTAL GERAL R$      431.009,50  
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ANEXO X - B 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 
CPU 01 

 

(A) Equipamento 
Cód.Aux. Ut. Pr Ut. Impr. Vl. Hr. Prod. 

Vl. Hr. 

Imp. 
Consumo 

Custo 

Horário 

                

(A) Total: 0,00 

  

(B) Mão-de-Obra Cód. Aux. Quantd. Sal./Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário 

Engenheiro/Profissional Sênior  00034782 1,00 114,56 89,42 110,00 12.601,60 

Engenheiro/Profissional Júnior 00034779 1,00 74,10 89,42 220,00 16.302,00 

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia 00000532 1,00 25,68 89,42 220,00 5.649,60 

Topografo 00007592 1,00 12,69 89,42 220,00 2.791,80 

Auxiliar Topografia 00000244 1,00 5,17 89,42 220,00 1.137,40 

Auxiliar de Escritório 00002350 2,00 24,33 89,42 220,00 10.705,20 

Técnico de Estradas 00040945 2,00 15,70 89,42 220,00 6.908,00 

Servente de Obras 00006111 3,00 9,18 89,42 220,00 6.058,80 

(B) Total: 62.154,40 

  

(C) Itens de Incidência Cód. Aux. % M.O. Equip. Mat. Custo 

                

(C) Total 0,00 

  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62.154,40 

  

(D) Produção da Equipe (Km) 15,00 

  

(E) Custo Unitário da Execução (E) = [(A) + (B) + 

(C)] / (D)       4.143,63 

  

(F) Materiais Cód. Aux. Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário 

Aluguel de Sedan - 71 a 115 CV SEVOP Mês 2.500,00 1,00 2.500,00 

  

(F) Total: 2.500,00 

  

(G) Serviços Cód. Aux. Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário 

            

            

(G) Total: 0,00 
 

(H) Itens de Transporte Cód. Aux. Unid. Fórmula X1, X2, X3 Custo Consumo 

Custo 

Unitário 

           
(H) Total: 0,00 

  

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.643,63 

BDI (30,00%): 1.993,09 

Preço Unitário Total: 8.636,71 
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ANEXO X - C 
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 
CPU 02 

 

(A) Equipamento Cód.Aux. Ut. Pr Ut. Impr. Vl. Hr. Prod. 

Vl. Hr. 

Imp. Consumo 

Custo 

Horário 

                

(A) Total: 0,00 

  

(B) Mão-de-Obra Cód. Aux. 
Quantd. 

Sal./Hora 

Encargos 

(%) Consumo Custo Horário 

Engenheiro/Profissional Sênior  00034782 1,00 114,56 89,42 110,00 12.601,60 

Engenheiro/Profissional Júnior 00034779 1,00 74,10 89,42 220,00 16.302,00 

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia 00000532 1,00 25,68 89,42 220,00 5.649,60 

Topografo 00007592 1,00 12,69 89,42 220,00 2.791,80 

Auxiliar Topografia 00000244 1,00 5,17 89,42 220,00 1.137,40 

Servente de Obras 00006111 3,00 9,18 89,42 220,00 6.058,80 

Auxiliar de Escritório 00002350 2,00 24,33 89,42 220,00 10.705,20 

Técnico de Estradas 00040945 2,00 15,70 89,42 220,00 6.908,00 

(B) Total: 62.154,40 

  

(C) Itens de Incidência Cód. Aux. % M.O. Equip. Mat. Custo 

                

(C) Total 0,00 

  

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62.154,40 

  

(D) Produção da Equipe (Km) 20,00 

  

(E) Custo Unitário da Execução (E) = [(A) + (B) + 

(C)] / (D)       3.107,72 

  

(F) Materiais Cód. Aux. Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário 

            

(F) Total: 0,00 

  

(G) Serviços Cód. Aux. Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário 

            

            

(G) Total: 0,00 

  

(H) Itens de Transporte Cód. Aux. Unid. Fórmula X1, X2, X3 Custo Consumo 

Custo 

Unitário 

            (H) Total 0,00 
        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.107,72 

BDI (30,00%): 932,32 

Preço Unitário Total: 4.040,04 
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ANEXO XI 
MODELO DE COMPOSIÇÃO 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

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 dos serviços. 

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. 
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ANEXO XII 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 

AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR   MESES DE SERVIÇO TOTAL 
   1 2 3 4 5 6  

1. 

Projeto de Pavimentação, Projeto 

Geométrico e Projeto de 

Terraplenagem de vias  

293.648,14 

% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 100% 

R$ 48.941,36 48.941,36 48.941,36 48.941,36 48.941,36 48.941,36 293.648,14 

2. Projeto de Drenagem Pluvial 137.361,36 
% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 16,667% 100% 

R$ 22.893,56 22.893,56 22.893,56 22.893,56 22.893,56 22.893,56 137.361,36 

R$ SIMPLES 
431.009,50 

 71.834,92 71.834,92 71.834,92 71.834,92 71.834,92 71.834,92 
431.009,50 

R$ ACUMULADO  71.834,92 143.669,83 215.504,75 287.339,67 359.174,58 431.009,50 

PERCENTUAL SIMPLES 
431.009,50 

 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 
100,00% 

PERCENTUAL ACUMULADO  16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00% 
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ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituído de 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado [LICITANTE]), para fins desta TOMADA DE 

PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM quanto a participar ou não da referida licitação; 
 

d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM, antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
e) 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 
 
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
 

 

Local e Data. 
 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) (Nome completo do Representante) 

(CPF do Representante) 
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ANEXO XIV - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ________/2019 

PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA 

____________ QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 

DE MARABÁ E A EMPRESA ____________ 

 

A Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob nº 05.853.163/0001-30, com sede administrativa na Folha 31, Área Institucional, Nova Marabá, CEP 68.501-535, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal , brasileiro, XXXXXX, natural de XXXXXX-XX, portador do documento de 

Identidade nº XXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXX, nº XXXX, Bairro 

XXXXXXXXXXX, em XXXXXXXX-XXX, e ao fim assinado, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa  _, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa localizada na Rua , inscrita no Cadastro Nacional Pessoa 

Jurídica sob nº 00.000.000/0000-00, neste ato representada, pelo sócio o Sr. (a)  , brasileiro, , 

  , portador do documento de Identidade nº , e CPF nº , aqui denominada 

CONTRATADA, nos termos da TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM, têm como justos, pactuados e 

contratados, nos termos da Lei nº 8.666/1993, em conformidade com a documentação constante no PROCESSO Nº 

XXX/2019/CEL/SEVOP/PMM, cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 

 

Constitui objeto do presente instrumento contratual a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AVENIDAS E 

RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, nos termos e condições constantes no ato convocatório e em seus anexos, 

conforme definido nos elementos técnicos constantes do Edital, e neste instrumento contratual. 

1.1. Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo Regime de Empreitada por Preço unitário. 

1.2. O preço contratual ajustado é de R$ (por extenso). 

1.2.1. Os preços unitários dos serviços a serem executados, conforme proposta vencedora apresentada pela CONTRATADA são 

os seguintes: 

 

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. UNIT TOTAL 

1. 
Projeto de Pavimentação, Projeto Geométrico e Projeto de Terraplenagem 

de vias  
KM 34,00   

2. Projeto de Drenagem Pluvial KM 34,00   

  TOTAL GERAL R$       

 

1.3 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios 

1.3.1 Dotação Orçamentária: 131401.26.451.0133.1.022 – Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas; 

1.3.2 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 O prazo de vigência do contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

 2.1.1 Até 30 (tinta) dia para formalizações iniciais.  

 2.1.2 De 06 (seis) meses para execução dos serviços; 

2.1.3 De Até 03 (três) meses para termo de aceite e recebimento definitivo dos serviços. 

2.2  Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no 

art. 110 da Lei Nº 8.666/1993. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na 

Prefeitura de Marabá. 

2.3  A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação sejam 

integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIAS 

 

3.1. A CONTRATADA apresentou antes da assinatura deste Contrato, “Garantia de Cumprimento do Contrato”, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de 

vigência do contrato, numa das modalidades estipuladas no art. 56, §1º, incisos I, II e III, sob pena de aplicação das cominações 

previstas neste instrumento. 

3.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações estipuladas neste Contrato; 

3.1.2. Caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante deverá transferir a posse dos títulos para a PMM até o 

adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da sanção. 

3.2. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a PMM poderá executar a garantia prestada pela 

CONTRATADA. 
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3.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as garantias 

complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

3.4. A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Serviços, 

mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 

3.4.1. Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas as demais condições 

contratuais, será acrescida do valor correspondente à remuneração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

pro rata tempore, de acordo com a fórmula estabelecida no subitem 5.6 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da 

liberação; 

3.4.2. Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro, a execução do mesmo estará vinculada aos 

atos praticados pela CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo à FISCALIZAÇÃO providenciar a notificação extrajudicial 

da CONTRATADA para cumprimento de suas obrigações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso do não 

comparecimento da CONTRATADA para o adimplemento de suas obrigações, a notificação extrajudicial deverá ser enviada à 

seguradora juntamente com o pedido de pagamento da apólice. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, 

constitui-se parte integrante deste instrumento. 

4.2. Qualquer alteração no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO estará condicionada à elaboração de Termo Aditivo. 

4.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão 

da ORDEM DE SERVIÇO. 

4.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além expressar a programação das atividades e o correspondente 

desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente: 

a) Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado; 

4.5. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

4.6. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e 

recebido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1. Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, desde que 

cumpridas todas as exigências contratuais. 

5.2. Concluída a prestação dos serviços constantes da Ordem de Serviço, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 02 (dois) dias 

úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição. 

5.2.1. Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá compatibilizá-lo com os dados da(s) 

planilha(s) dos serviços e preços constantes de sua proposta, devendo encaminhar documentação hábil de cobrança juntamente com a 

planilha de Medição para providências de pagamento. 

5.2.2. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá apresentar, sob pena de haver 

sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentação: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

b) Certidão de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

d) Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária relativo aos Tributos Estaduais; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

5.3. Os pagamentos mensais serão efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos após a data de apresentação dos 

correspondentes documentos de cobrança à PMM desde que estejam corretos. 

5.3.1. Os pagamentos somente serão efetivamente realizados, desde que a documentação obrigatória esteja em conformidade ao 

exigidos no item 5.2 deste instrumento contratual. 

5.3.2. Os pagamentos serão condicionados à vistoria pelo servidor responsável pelo acompanhamento do processo, bem como a 

comprovação da regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA. 

5.3.3. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatório 

de Medição. 

5.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês-calendário, no valor do 

Relatório de Medição aprovado pela PMM. Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados, à PMM, no 

primeiro dia útil do mês-calendário subsequente. 
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5.5. De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, a 

CONTRATADA deverá informar no documento hábil de cobrança o nome completo da pessoa jurídica, o CNPJ, nome do 

Banco, nº da Agência e nº da conta para depósito, pela PMM, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados 

retro mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa jurídica CONTRATADA. 

5.6. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela PMM, o valor a ser 

pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
Onde: 

AF = Atualização Financeira; 

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

5.7. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se 

verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela 

CONTRATADA será deduzido dos créditos que a CONTRATADA fazer jus. 

5.7.1. Detectada antecipação de pagamento indevido, o valor será estornado em favor da PMM, incidindo sobre a correspondente 

parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 5.7 deste instrumento. 

5.8. Após análise dos pagamentos, se o valor apurado for superior àquele efetivamente recolhido pela empresa a título de 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza/ISSQN, deverá ser realizado o estorno corrigido da diferença utilizando-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e calculado a partir do mês subsequente ao da consolidação até 

o mês anterior ao do pagamento; 

5.9. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da PMM, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados 

nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da 

fórmula e índices constantes do subitem 5.7 deste Contrato. 

5.10. A PMM fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por 

legislação específica, sendo que a PMM se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo. 

5.11. A PMM poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

a) Execução defeituosa dos serviços; 

b) Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; 

c) Débito da CONTRATADA para com a PMM quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, 

quer de obrigações de outros instrumentos contratuais; 

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

atenda à cláusula infringida; 

e) Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a PMM; 

f) Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 

5.12. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, 

no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 

6.1. Os preços contratuais serão irreajustáveis. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e 

sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a: 

7.1.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações 

técnicas e, ainda com as instruções emitidas pela PMM; 

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

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

trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, à PMM, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal; 

7.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 

emanadas da legislação pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos serviços contratados os EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), observando, no que couber, os PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO; 

7.1.4. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este Contrato e seus anexos; 

7.1.5. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a PMM julgar 

necessárias conhecer ou analisar; 
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7.1.6. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato; 

7.1.7. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações feitas pela 

FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, 
não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados; 

7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e serviços pela 

FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela PMM, de 

acordo com as disposições deste Contrato; 

7.1.9. Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a 

bens da PMM ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros; 

7.1.10. Constatado dano a bens da PMM ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de 

pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a PMM lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem é 

de direito. 

7.1.11. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo estabelecido pela 

FISCALIZAÇÃO; 

7.1.12. Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos, 

junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA 

competente; 

7.1.13. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento 

do seu pessoal ou contratados; 

7.1.14. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação 

exigidas no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, 

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e 

ratificada pelo seu superior; 

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

7.1.16. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra evidência que seja 

exigida no Contrato; 

7.1.17. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o Profissional indicado para execução dos 

serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do Contrato 

e ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de 

Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, igual à do substituído; 

7.1.18. Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal, assim como manter atualizada sua situação de Regularidade 

Trabalhista; 

7.1.18.1. Visando ao cumprimento do inciso III do artigo 55 da Lei nº 8.666/93, a PMM verificará, trimestralmente a partir da 

expedição da Ordem de Serviço, a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA, das respectivas 

certidões, incluindo-se a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, podendo ainda a Fiscalização consultar por meio 

eletrônico (internet), para comprovação da real situação da CONTRATADA; 

7.1.18.2. Constatada a irregularidade nas, a FISCALIZAÇÃO deverá adotar os seguintes procedimentos: 

7.1.18.2.1. Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência em questão, dando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularizar a situação ou apresentar defesa escrita, sob pena de aplicação da penalidade de multa de 1% (um por cento) do valor global 

do contrato; 

7.1.18.2.2. Aplicada a punição do subitem anterior, em caso de não acolhimento das razões da CONTRATADA, esta terá um 

prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias corridos para regularizar sua situação, sob pena de dobra da multa por força de 

reincidência, bem como rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas neste instrumento contratual; 

7.1.18.2.3. Caso a CONTRATADA regularize sua situação, havendo novo exame das condições de regularidade e a 

CONTRATADA apresente o mesmo problema, o processo descrito nos subitens 7.1.19.2.1 e 7.1.19.2.2 ocorrerá novamente, com 

aplicação da multa em dobro. 

7.2. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, providenciar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao 

Órgão de FISCALIZAÇÃO da PMM. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços. 

7.3. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA da região onde os serviços serão executados, entregando uma via 

de cada anotação à FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes são indispensáveis para o 

início dos serviços por parte dos profissionais mobilizados. 

7.4. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele indicado para fins de comprovação 

da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação da PMM, e desde que atendidas as condições 

originais de habilitação. 

7.5. Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas condições contratadas, correndo por 

sua conta as respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA de refazê-lo, a PMM poderá contratar terceiro para executar o 

serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou 

prévia ciência dessa contratação. 

7.6. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será responsável, ainda: 
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7.6.1. Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados; 

7.6.2. Perante a PMM ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou 

defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato; 

7.6.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade competente e motivada pela 

CONTRATADA, aos serviços forem embargadas ou tiverem a sua execução suspensa; 

7.6.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato; 

7.6.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. A FISCALIZAÇÃO representará a PMM e terá as atribuições delegadas em ato específico e, ainda, as que se seguem: 

8.1.1. Agir e decidir em nome da PMM, inclusive, para rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, 

especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis; 

8.1.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos; 

8.1.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado à 

CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais 

recebidas; 

8.1.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo 

fielmente o presente Contrato; 

8.1.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços, fixando-

lhe prazos para sua correção; 

8.1.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da suspensão da 

prestação de serviços; 

8.1.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar 

da PMM; 

8.1.8. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por 

escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da PMM para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da 

CONTRATADA. 

8.2. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos e faturados, nas condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

8.3. Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição - RM, conforme estipulado na 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO. Elaborar o Relatório de Medição referente aos serviços executados no período 

compreendido entre o primeiro dia e o último dia do mês anterior 

8.4. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos “Documentos Técnicos” e 

colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos; 

8.5. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução dos serviços; 

8.6. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros órgãos/entidades, 

necessárias à execução dos serviços contratados; 

8.7. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de 

acesso ao “local de execução dos serviços”, bem como a todos os elementos de informações relacionados com os serviços, pelos 

mesmos julgados necessários; 

8.8. A FISCALIZAÇÃO deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento. 

8.8.1. A execução de cada serviço/etapa será aferida pela FISCALIZAÇÃO, em cada medição, consoante CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado; 

8.8.2. A aferição dos prazos dar-se-á mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-

financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 

9.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a PMM poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à 

CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 

9.2. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo 

excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil. 
 

9.3. MULTAS MORATÓRIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA 

9.3.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, a PMM poderá aplicar multas moratórias 

por atraso no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

9.3.2. Serão aplicadas as multas moratórias na eventualidade de existir o atraso injustificado das etapas/serviços de execução do 

Contrato, conforme previstos no cronograma físico-financeiro, independentemente das demais sanções que poderão ser imputadas à 

CONTRATADA, exceto em caso de descumprimento das etapas referentes a sequência de atividades do projeto/empreendimento, 

para os quais será aplicada a multa prevista no subitem 9.4.1 deste instrumento. 
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9.3.3. A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO aprovado pela PMM será 

aferida pela FISCALIZAÇÃO no campo, durante a execução dos serviços. Caso a MOBILIZAÇÃO não seja feita 

tempestivamente, a penalidade será calculada segundo a fórmula apresentada no subitem 9.3.6; 

9.3.4. A multa moratória por atraso injustificado na execução dos serviços incidirá sobre os valores previstos para o 
pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

9.3.5. Sem prejuízo das sanções ajustadas na Cláusula Nona, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, à CONTRATADA serão aplicadas as multas de natureza moratória. 

9.3.6. Atraso na execução das etapas do Cronograma Físico-Financeiro ensejará na aplicação de multa, pela seguinte fórmula: 

 
Onde: 

M = Valor da Multa Moratória; 
MF = Valor da multa final, calculada com base no total de dias em atraso, aferida após a realização da etapa programada no 

cronograma; 
MM = Valor da multa mensal, calculada com base no total de dias em atraso na correspondente medição do mês; 

VP = Valor do serviço/etapa previsto no Cronograma Físico-Financeiro; VR = Valor do serviço/etapa efetivamente realizada; 

T = Número de dias concedido para execução do item, de acordo com a correspondente à medição onde 1 ≤ T ≤ d, onde “d” 

tem um valor máximo igual à 31 (trinta e um) para contrato por preço unitário. 
 
N = Período total de dias em atraso; 
 
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir: 
 

PERÍODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F 

1º - Até 10 dias 0,01 

2º - De 11 a 20 dias 0,02 

3º - De 21 a 30 dias 0,03 

4º - De 31 a 40 dias 0,04 

5º - Acima de 40 dias 0,05 
 

9.3.7. As multas poderão ser cumulativas. Em caso de atraso superior a 30 dias, serão calculadas multas parciais até a entrega 

definitiva dos serviços. 

9.3.8. As multas parciais (MP) incidirão sobre os créditos que a contratada fazer jus, deduzidas na medição seguinte ao 

mês em que os serviços deveriam ter sido realizados. 

9.3.9. A multa final (MF) será calculada com base no total de dias em atraso e o respectivo fator, conforme tabela acima, 

deduzidas as multas parciais já aplicadas. 

9.3.10. O atraso superior a 90 (noventa) dias corridos poderá ensejar a rescisão unilateral do Contrato, incidindo as sanções 

estabelecidas no subitem 9.3 deste Contrato. 
 

9.4. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO 

9.4.1. Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, os seguintes casos: 

a) Atraso injustificado de etapa referente a sequência de atividades do projeto/empreendimento estabelecido previamente 

no cronograma físico-financeiro, aplicando-se multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Parcela em Atraso 

correspondente ao somatório dos itens integrantes do grupo de serviços daquela fase; 

b) Atraso injustificado para início dos serviços por até 15 (quinze) dias após a autorização da PMM, aplicando-se a multa 
de 0,1% (um décimo por cento) ao dia aplicado sobre o valor global do Contrato; 

c) Atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão do serviço, 

aplicando-se a multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo do Contrato. 
 

9.5. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO 

9.5.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais, a CONTRATADA estará sujeita também a sanção de 5% (cinco por cento) 

ou 10% (dez por cento) para serviços enquadráveis nos termos do §3º do Art. 56 da Lei nº 8.666/93 pelo descumprimento total 

do objeto contratual, calculado sobre o seu valor total. 

9.5.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 

(quinze) dias da data estabelecida neste Contrato. 
 

9.6. MULTA E RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS ÀS GARANTIAS 

9.6.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação das garantias acarretará a aplicação de multa de 0,1% (um décimo por 

cento) do valor do contrato por dia de atraso, limitado até o máximo de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), conforme 

fórmula abaixo: 

 
Onde: 
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M = Valor da Multa por descumprimento de apresentação das garantias; VC = Valor do contrato; 

T = Tempo em dias 

 

9.6.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou 

cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

9.6.3. As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor global 

do Contrato; 

9.6.4. Na intenção de imputação de multa será retido o valor correspondente do crédito que a CONTRATADA fizer jus, 

respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, previamente à sua conversão em multa; 

9.6.5. Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, o valor retido correspondente à multa 

calculada, será devolvido à CONTRATADA, não se aplicando a atualização financeira de qualquer natureza; 

9.6.6. O recurso administrativo será apresentado à PMM, que avaliará as justificativas que ocasionaram o eventual atraso; 

9.6.7. Em caso de não acolhimento da defesa prévia apresentada, poderá a CONTRATADA apresentar recurso administrativo ao 

gestor, que deverá remetê-lo à autoridade imediatamente superior, apresentando justificativas pelo não acolhimento da defesa; 

9.6.8. Em caso do não acolhimento das defesas apresentadas pela CONTRATADA em razão das intenções de aplicação das 

penalidades de multa, essa será notificada pelo gestor do Contrato por meio de instrumento formal, juntamente com cópia do Ato 

Administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

 

10.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as consequências previstas neste 

instrumento e na legislação pertinente; 

10.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela PMM: 

10.2.1. O não cumprimento de prazos; 

10.2.2. O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos; 

10.2.3. A lentidão na execução dos serviços, que leve a PMM a presumir sua não conclusão no prazo contratual; 

10.2.4. O atraso injustificado no início dos serviços; 

10.2.5. A paralisação injustificada dos serviços; 

10.2.6. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa 

autorização da PMM; 

10.2.7. A cessão ou transferência do presente Contrato; 

10.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

10.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços; 

10.2.10. A decretação de falência; 

10.2.11. A dissolução da sociedade; 

10.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo da PMM, inviabilize ou 

prejudique a execução deste Contrato; 

10.2.13. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da 

CONTRATADA; 

10.2.14. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e 

trabalhistas ou de tributos; 

10.2.15. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da PMM, para a execução dos serviços contratados, bem 

como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do Contrato. 

10.2.16. Razões de interesse público; 

10.2.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

10.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: 

10.3.1. A supressão de serviços, por parte da PMM, sem anuência da CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial 

do Contrato, além do limite permitido em lei; 

10.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PMM, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental; 

10.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PMM relativos aos serviços já recebidos e faturados; 

10.3.4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato. 

10.4. Nos casos relacionados nos subitens 10.3.1 a 10.3.3 a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos até então 

sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a: 

10.4.1. Devolução da garantia prestada; 

10.4.2. Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato, porventura ainda não 

pagos. 

10.5. A rescisão do Contrato, efetivada pela PMM, com base no ajuste constante nos subitens 10.2.1 a 10.2.15, acarreta as 
seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: 

10.5.1. Assunção imediata, pela PMM, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato 

próprio seu; 
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10.5.2. Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas; 

10.5.3. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela CONTRATADA; 

10.5.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; 

10.5.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

10.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pela PMM ou pela CONTRATADA, não impedirá que a PMM dê continuidade 

à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros; 

10.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior dará à 

CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados 

e aceitos; 

10.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a PMM constituirá “Comissão” para arrolamento da situação dos serviços, no 

momento da sua paralisação, e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu 

representante. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo o indicado para 

execução dos trabalhos, a “Comissão” fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar 

incondicionalmente o relatório de arrolamento feito; 

10.9. Caso não convenha à PMM exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da 

CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento 

de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a 

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida; 

10.9.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das medidas mencionadas 

neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da 

garantia constituída. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO 
 

11.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as 

partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não sejam possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo 

único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

12.1. A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

12.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendências 

identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a PMM. 

12.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das responsabilidades que 

lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem 

ser arguidas pela PMM, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste 

Contrato. 

12.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos prazos previstos no artigo 618, 

do Código Civil não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este 

Contrato, nem exclui as garantias legais e 

contratuais, as quais podem ser arguidas pela PMM, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo 

não for estipulado neste Contrato. 

12.4. Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, 

quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a respectiva medição. 

12.5. Os serviços registrados no Relatório de Medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de 

pagamento parcial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 

13.1. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei de Licitações 

Contratos da Administração Pública; 

13.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa 

liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras; 

13.3. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus 

subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho; 

13.4. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas aos mesmos, 

salvo autorização expressa da PMM; 

13.5. A PMM reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução dos serviços, sempre que 

julgar necessário. No exercício deste direito, porém, a PMM se empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA; 

13.6. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a PMM; 

13.7. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste Instrumento. 
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13.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão 

para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexo; 

13.8. Compete à PMM dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento; 

13.9. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas 

estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela PMM; 

13.10. A PMM poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou 

desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos serviços; 

13.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, indicada para execução 
dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva 

capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do Contrato e 

ratificação pelo seu superior; 

13.11.1. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 

Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual à do substituído; 

13.12. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado da CONTRATADA alocado na 

execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada a PMM na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, 

fica a PMM autorizada a fazer a retenção do valor da Ação da Sentença prolatada em primeiro grau e dos pertinentes aos depósitos 

judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em 

julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da PMM; 

13.12.1. Caso a propositura de Reclamação Trabalhista ocorra nos 03 (três) últimos meses de vigência do contrato, a retenção será 

de 100% (cem por cento) do valor reclamado, salvo se houver processo para prorrogação da vigência contratual; 

13.12.2. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à satisfação da condenação, obrigando-

se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente; 

13.12.3. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e 

retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA “pro rata tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais 

serão devolvidos nos termos do subitem 13.12.4 destas Condições Contratuais; 

13.12.4. Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de indenização trabalhista do 

processo correspondente ao depósito; caso a PMM seja excluída do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos 

recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado. 

13.13. Executado o objeto contratual, o mesmo será objeto de: 

13.13.1. Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de conclusão dos 

serviços; 

13.13.2. Recebimento Definitivo, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos após o decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. Fica designada para acompanhamento do referido processo a Sr. BRUNO CUNHA CASTANHEIRA – Engenheiro Civil 

lotado na SEVOP, Matricula: 48185, para fiscalização e acompanhamentos dos serviços a serem executados e como responsável para 

esclarecimento de quaisquer dúvidas, alterações e definições. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO CONTRATUAL 
 

15.1. Fica eleito o foro da COMARCA DE MARABÁ, estado do Pará, como o competente para dirimir quaisquer questões 

advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.2. E, assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 

 

Marabá-PA,____de ________________de 2019. 
 

 

CONTRATANTE  
 
 

CONTRATADA 

TESTEMUNHA  TESTEMUNHA 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MARABÁ 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Rodovia BR-230 - km 5,5 - bairro: Nova Marabá – CEP: 68.507-765 –Marabá - Pará 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO XV - PROTOCOLO DE ENTREGA 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4.289/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019/CEL/SEVOP/PMM 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ/PA. 

 

 

EMPRESA:     

CNPJ:    

ENDEREÇO:      

CIDADE: UF: CEP:    

TELEFONE:    FAX:    
 
E-MAIL (OBRIGATÓRIO):    
 
PESSOA PARA CONTATO:     

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:     

DATA DA ENTREGA: _/               _/2018. 

 
 
 
 

Recebi gratuitamente da Comissão Especial de Licitação – CEL/SEVOP/PMM, em arquivo eletrônico, toda a 

documentação referente ao Edital e seus Anexos relativos à contratação em tela. 
 
A ausência de dados, bem como o preenchimento incorreto ou ilegível deste protocolo exime a Prefeitura Municipal de 

Marabá da responsabilidade da comunicação, por meio de telefone ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 

qualquer reclamação. 
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