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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018-T/P-ADM 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018- CPL/PMB/ADM 

 

 

 

Razão Social: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

 

Cidade: ______________________ Estado: ________________ CEP: _________________ 

 

Telefone: _____________________ Fax: __________________ Celular: _______________ 

 

Pessoa para contado: _________________________________________________________ 

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local/data: __________________, ___ de _____________ de 20....... 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 
Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre esta Administração e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Presidente da CPL por meio de e-mail: cplbaiao@gmail.com 

 

A não remessa do recibo exime o Presidente da CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

__________- UF, ________ de ___________ de _______. 

 

 

 

____________________________________________ 

Carlos José de Farias da Paixão 

Comissão Permanente de Licitação 

PRESIDENTE 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018- T/P-ADM 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018- CPL/PMB/ADM 

 

O MUNICIPIO DE BAIÃO-PA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 

portadora do CNPJ sob o nº 05.425.871/0001-70, com sede na Praça Santo Antônio, nº 199 – 

centro, Baião/PA, CEP: 68.465-000; neste ato representado pelo Exmº Senhor Jadir Nogueira 

Rodrigues - Prefeito Municipal no exercício de seu mandato, torna público para conhecimento 

dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-

CPL/PMB/ADM, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, contratação empresa para execução de 

serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical nas vias 

urbanas do município de Baião/PA (Av. Antônio Baião: trecho: da av. Levindo Rocha até - PA-

151 - área: 8.400m² - extensão de 1.050m x 8m de largura) e (Rua Getúlio Vargas: trecho: entre 

rua Barão do Rio Branco e Av. Santos Dumont - área: 5.816m² - extensão de 1454 m x 4 m de 

largura) conforme termo de compromisso nº 0297/2017, firmado entre o Ministério da 

Integração e o município de Baião/PA, sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, 

inclusive com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e instalações provisórias 

necessárias, por conta da empresa a ser contratada, em consonância com a legislação supracitada, 

legislação complementar, e ainda, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com amparo 

aos pilares da Constituição Federal, aplicando-se as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de 

junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇO será realizada no local, horário e data 

supracitados no item 2 e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da Comissão 

Permanente de Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe, acompanhado pela 

Procuradoria Geral do Município, e demais interessados que se fizerem presentes. Na ausência 

ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão Permanente de Licitação indicado 

neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados neste instrumento. 

O Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de 

Licitação, prédio da Prefeitura Municipal de Baião/PA, sito à Praça Santo Antônio, nº 199 – 

centro, Baião/PA, CEP: 68.465-000, no horário das 09:00 as 13:00 horas, e a partir de sua 

publicação nos órgãos oficiais de publicidade, até a data anterior aquela estipulada para sua 

abertura, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da proposta, 

local este disponível também a partir da publicação do edital onde possa ser examinado e 

adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos. 

 

GLOSÁRIO: 

 

a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Baião; 

b) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE: Empresa que apresente documentos e 

propostas para o objeto desta licitação; 

c) CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação e em favor da qual for adjudicado o 

objeto do Contrato; 

d) CPL: Comissão Permanente de licitação; 

e) FISCALIZAÇÃO: Órgão e/ou servidor preposto (s) da CONTRATANTE, devidamente 

credenciado para a realização da fiscalização do objeto desta licitação. 
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1. DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal n° 8.666/93, com fulcro 

em seu art. 10, inciso II, alínea “a”, c/c art. 23, inciso I, alínea “b”; a Lei Complementar nº 

123/06 e suas alterações e a Lei Federal n°. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, e 

demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante 

a fiscalização e acompanhamento por este Poder Executivo Municipal. 

 

2. DO LOCAL DA ABERTURA, DIA E HORA  

 

2.1. O recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a 

propostas de preços, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, juntamente 

com a declaração do Anexo III que deverá ser apresentada junto com o credenciamento, da 

forma de que trata o edital. 

a) Local: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações; 

c) Endereço: Prédio da Prefeitura Municipal de Baião/PA, sito à Praça Santo Antônio, nº 199 – 

centro, Baião/PA, CEP: 68.465-000. 

c) Dia: 12/09/2018  

d) Hora: 08:00 horas (oito horas) 

2.2. Na hipótese de não haver expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro 

dia útil subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro 

fator ou fato imprevisível; 

2.3. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este processo, no que diz 

respeito ao recebimento dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”; 

2.4. Abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação”; 

2.5. Devolução dos envelopes “Proposta de Preços” às empresas inabilitadas, e 

2.6. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, das licitantes habilitadas. 

2.7. O representante legal ou preposto da licitante deverá quando solicitado apresentar ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou seus membros o Certificado Digital para 

assinatura digital de documentos pertinentes ao certame. 

2.8. Recomenda-se que os interessados em participar deste certame informem por escrito seus 

dados cadastrais preenchendo o Recibo de Retirada de Edital para que, havendo alteração nos 

termos do presente edital ou qualquer interposição de recurso, possa o licitante ser informado, a 

tempo, a respeito das modificações processadas ou decisões exaradas pela Administração. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. A presente licitação tem como objeto a contratação empresa para execução de serviços de 

terraplanagem, pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas do 

município de Baião/PA (Av. Antônio Baião: trecho: da av. Levindo Rocha até - PA-151 - área: 

8.400m² - extensão de 1.050m x 8m de largura) e (Rua Getúlio Vargas: trecho: entre rua Barão 

do Rio Branco e Av. Santos Dumont - área: 5.816m² - extensão de 1454 m x 4 m de largura) 

conforme termo de compromisso nº 0297/2017, firmado entre o Ministério da Integração e o 

município de Baião/PA, nos termos do Projeto Básico Completo, Planilha Orçamentária, 
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Especificações e Normas Técnicas e demais elementos constantes dos anexos desta TOMADA 

DE PREÇO, que são partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento convocatórios. 

 

4. DO PRAZO 

 

4.1. A execução dos serviços não deverá ultrapassar 90 (noventa) dias corridos, a partir da ordem 

de serviços, expedido pela Prefeitura Municipal de Baião/PA.  

 

5. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. O valor global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Baião/PA para a realização 

das obras está em conformidade com o disposto no inciso X, do art. 40 da Lei n. 8.666/93 são de:  

5.1.1. O valor estimado da presente Licitação é de R$ 1.456,376,32 (Hum milhão quatrocentos e 

cinquenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos). 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes da contratação das obras, objeto desta licitação, correrá à conta das 

dotações orçamentárias previstas no orçamento financeiro do ano de 2018: 

 
Dotação Orçamentária: 

0701 – Secretaria Executiva de Infraestrutura 

15 451 0009 1.007 – Obras de Infraestrutura Urbana / Rural 

Fonte recurso: 01940 – Outra Vinculações de Transferência 

Classificação econômica:  

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

4.4.90.51.99 – Outras Obras e Instalações 

 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo 

mercantil seja pertinente com o objeto da mesma que: 

7.1.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 

exigida para habilitação, e 

a) que todos os interessados estejam devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de 

Baião/PA ou não cadastrado, que atender a todas as condições exigidas para cadastramentos até 

o 2º dia útil anterior à data do recebimento das propostas, observada necessária qualificação. 

7.1.2. Não esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre si. 

7.1.3. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública 

direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam 

punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal. 

7.2. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% 

(dez por cento) do valor global por item estimado para esta licitação, devendo ser comprovado 
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na data da apresentação da proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93 

e suas alterações.  

7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 

adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e 

atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

7.4.1. Servidor ou dirigente de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da 

licitação, bem assim, a empresa da qual tal, servidor ou dirigente seja, sócio, dirigente ou 

responsável técnico. 

7.4.2. Estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual e Municipal; 

7.4.3. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 

que tenha elaborado o Projeto Básico; 

7.5. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

7.6. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma 

Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão 

levadas em consideração e serão rejeitadas pela Comissão Permanente de Licitação; 

7.6.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, 

as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou 

representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou 

financeiramente a outra empresa. 

7.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada à entidade licitante será elegível para participar 

deste processo licitatório. 

7.8. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 

impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, Estados, 

Municípios ou Distrito Federal; 

d) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

e) Autor do projeto de engenharia, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 

gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

f) Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou sub-contratados, 

haja alguém que seja servidor público, ou que tenha sido nos últimos 150 (cento e cinquenta) 

dias anteriores à data da publicação desta licitação; 

g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão nº 

607/2011-Plenário, TC-002.128/2008-1, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011);  

h) Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e 

inciso II, alínea “a” da Constituição Federal (Acórdão nº 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-

2, rel. Min. Valmir Campelo, 06.07.2011).  
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7.9. O processo de habilitação obedecerá às disposições contidas no art. 27 e seguintes da Lei nº. 

8.666/93, observadas as alterações determinadas pelo inciso XXI do art. 37 da Constituição 

Federal. 

 

8. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser solicitados por 

qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação em 

até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por uma das 

seguintes formas: 

8.1.1. Mediante entrega protocolizada na Comissão Permanente de Licitação, prédio da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA, sito à Praça Santo Antônio, nº 199 – Centro, Baião/PA; 

8.1.2. Para o e-mail: cplbaiao@gmail.com; 

8.1.3. A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias os 

esclarecimentos solicitados até 03 (três) dias úteis anteriores à data da Licitação a todos os 

licitantes. 

8.2. Os questionamentos respondidos estarão, sempre que possível disponível no site da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA, e o da CPL para ciência de todos os interessados. 

8.3. Os participantes serão informados pela CPL por via de e-mail, quanto a inclusão de adendos 

e/ou esclarecimentos neste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização. 

8.4. É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou esclarecimentos, 

não podendo alegar desconhecimento em relação às informações disponibilizadas relativas ao 

Edital. 

8.5. As respostas aos esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação serão 

anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Edital, dirigido por escrito à autoridade 

superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, prédio da Prefeitura Municipal 

de Baião/PA, sito à Praça Santo Antônio, nº 199 – centro, Baião/PA, CEP: 68.465-000, no 

horário de 09:00 as 13:00 horas, ou por uma das seguintes formas abaixo, amparados pelo art. 

109, incisos I e II e no parágrafo 6º da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 

9.1.1. Mediante entrega protocolizada; 

9.1.2. Para o e-mail da  CPL: e-mail: cplbaiao@gmail.com, 

9.2.  Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o 

quinto dia útil que anteceder a data da abertura da licitação, venha a apresentar, depois da 

abertura dos envelopes, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

9.2.1. A impugnação será julgada pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que 

analisará as dúvidas suscitadas e responderá ao interessado em até 3 (três) dias úteis contados da 

data do recebimento daquela. 
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9.2.2. No caso de ser constatada a necessidade de alteração do Edital, seu extrato será 

republicado, na forma determinada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 

das propostas. 

9.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedira de participar do processo 

licitatório ate o transito em julgado da decisão a ela pertinente; 

9.4. A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer de decisão do Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, quer através de recurso administrativo, quer por ação 

judicial fica ciente que, tendo seu pleito denegado, poderá ser acionada judicialmente para 

reparar a dilação temporal e os danos causados a Administração Pública pela ação 

procrastinatória. 

9.5. As respostas às impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação serão anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 

9.6. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso, por escrito, 

devidamente fundamentado, ficando o resultado da licitação condicionado ao seu julgamento, 

conforme art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

10. DA VISTORIA TÉCNICA 

 

10.1. A Declaração de Visita Técnica (Modelo – Anexo VI) constará o nome e o CNPJ da 

empresa, informando sua visita no local dos serviços, demonstrando conhecimento do terreno, 

das características geoclimáticas regionais, da infraestrutura e acessos, das facilidades e dos 

recursos existentes, especialmente quanto ao fornecimento de máquinas, materiais e mão-de-

obra, devendo ser atestada pelo Setor de Engenharia deste Poder Executivo Municipal de 

Baião/PA, essa visita deverá ser feita pelo responsável Técnico da licitante que será o 

responsável pela execução da obra e deverá este munido dos seguintes documentos: 

a) Cartão de CNPJ; 

b) Contrato Social da Empresa; 

c) Certidão do CREA/CAU da Pessoa Jurídica; 

d) Certidão do CREA/CAU da Pessoa Física (Eng.º Civil ou Arquiteto) 

e) Carteira do CREA/CAU, caso o profissional seja contratado, apresentar contrato com 

firma reconhecida; 

f) CRC (Certificado de Registro Cadastral), com a Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

 

 As Licitantes deverão realizar visita técnica, às suas expensas, ao local da obra, 

impreterivelmente do dia da publicação do ato convocatório até 24h antes da abertura do 

certame; mediante agendamento prévio através do telefone: (91) 98857-7974 e 

98117-4456 - WhatsApp (Marcos Alexandre Vieira Albuquerque). 
 

 a) É de responsabilidade da empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 

omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitado, uma vez que os quantitativos 

estimados em projeto não poderão ser alterados pela proponente;  

10.2. No dia da abertura da licitação deverá ser apresentada declaração de visita técnica referente 

ao local dos serviços, objeto desta licitação;  
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10.3. A Declaração de Visita Técnica deverá fazer parte dos documentos de habilitação, a não 

inclusão, tornará o licitante inabilitado, não podendo prosseguir no certame. 

 

 

11. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

11.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA, por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o 

diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração publica ou 

particular, com firma reconhecida em cartório. 

11.2 – A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizado 

no ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no item 2, deste 

Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão Permanente de 

Licitação, entregando-lhe cópia autenticada em cartório ou pela Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Baião/PA, da Carteira de Identidade e dos documentos 

mencionados nos subitem 11.3 e 11.4, os quais serão analisados pela Comissão Permanente de 

Licitação quando do início da sessão de abertura. 

11.3 - Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar a 

Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada em cartório competente ou pela Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baião/PA, Cópia do Estatuto ou Contrato 

Social ou Requerimento Individual de Empresário ou alteração contratual na sua forma 

consolidada (caso a ultima alteração não esteja consolidada a licitante deverá presentar o 

contrato social e todas as alterações) ou ata de assembleia geral da empresa licitante, a fim de 

comprovar a sua qualidade de representante legal, e ainda da cópia autenticada em cartório ou 

pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baião/PA, da carteira de 

identidade. 

11.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração publica ou 

particular, deverá entregar, ainda, a Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada do 

documento exigido no item 11.3, bem como do documento de credenciamento, redigido na 

forma do Anexo II, o instrumento particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com 

firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive 

com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de 

intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da 

procuração estar devidamente identificado. 

11.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos solicitados e mencionados nos subitens 

11.2, 11.3 e 11.4 não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de 

responder pela empresa; 

11.6. No caso de um mesmo documento comprovar exigência pertinente a mais de uma fase da 

licitação, que corresponde a envelope distinto (Envelope “1” – Fase de Habilitação e Envelope 

“2” – Fase de Propostas de Preços) do Edital, deverão ser apresentadas tantas cópias 

(autenticadas em cartório) quantas forem necessárias para integrar separadamente o agrupamento 

objeto da comprovação, não podendo a licitante alegar que o documento exigido em um 

envelope tenha sido apresentado em outro. 
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12. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

12.1. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas de 

preços, no local, endereço, dia e horário fixado neste Edital, sendo os envelopes nº 01 - 

HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis e distintos, 

endereçados à PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA – sito à Praça Santo Antônio, 

nº 199,  centro –Baião/PA – CEP: 68.465-000, com a seguinte identificação na parte externa: 

 

ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: 

CNPJ: 

 

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE: 

CNPJ: 

 

12.1.1. Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data e horário determinado para a 

realização do certame. 

12.1.2. Todos os documentos do interior dos envelopes Nº 01 - HABILITAÇÃO e Nº 02 - 

PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar: assinado e rubricados pelo representante legal da 

licitante e organizados e numerados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o 

solicitado nos itens 13 e 14 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação. 

12.1.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Nº 01 - HABILITAÇÃO e Nº 02 - 

PROPOSTA DE PREÇOS, não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o disposto na 

condição 13.7. 

12.1.4. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 

como ouvinte. 

12.1.5. Não serão consideradas, para qualquer efeito, as datas em que tenham sido postados os 

envelopes, ou a entrega em local diferente do endereço indicado no subitem 12.1. 

 

13. DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

 

13.l.1. Deverá a concorrente apresentar o registro cadastral emitido pela prefeitura municipal 

dentro do envelope nº 01 – habilitação, porém o mesmo não substitui os documentos 

relacionados neste edital e seus anexos, devendo ser obrigatórios a sua apresentação por todos os 

licitantes; 
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13.1.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas; 

13.1.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos; 

13.1.4. O licitante deverá apresentar ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o 

qual deverá ser descrito e apresentado nos documentos relacionados para habilitação jurídica; 

13.1.5. Comprovação de que é adimplente com a Prefeitura de Baião/PA com o objeto, através 

de uma declaração fornecida pelo Secretário de Administração, com data de emissão não 

superior a 60 (sessenta) dias; 

13.1.5. Toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvidas, poderá 

ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se 

em ata tal ocorrência. 

13.1.6. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela Comissão Permanente 

de Licitação, a partir do original, até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia 

marcado para o recebimento e abertura dos envelopes Documentação. 

 

13.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

13.2.1. Em caso de representação por instrumento público de procuração ou instrumento 

particular (Modelo – Anexo II) com firma reconhecida em cartório 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 em cartório ou por servidor público mediante a 

apresentação do original do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

13.2.2. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em 

cartório ou por servidor público mediante a apresentação do original; 

13.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; a Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro); 

13.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

13.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

Obs.: O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada. 

 

13.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

13.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ-MF); 

13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 

relativo à sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 

licitação;  
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13.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, ou do Distrito 

Federal, compreendendo os Seguintes documentos:  

13.3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), da sede da licitante;  

13.3.3.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;  

13.3.3.3. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

13.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

13.3.5. No caso de a certidão conter a informação “Esta certidão só é válida no original”, não 

será aceito na forma autenticada.  

13.3.6. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 

data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 

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

da norma legal pertinente.  

13.3.7. Os documentos emitidos pela Internet, somente serão aceitos dentro do prazo de validade 

e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites; 

13.3.7.1. Todas as certidões emitidas pela Internet deverão vir acompanhadas de suas respectivas 

autenticidades emitidas pelo site oficial do órgão expedidor, com data de sua emissão até o 

ultimo dia que anteceder a abertura do processo licitatório. 

 

13.3.8. DA PARTICIPACAO DAS MPE’S (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) 

13.3.8.1. As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), nos termos da legislação civil, 

acrescentarão a sua firma ou denominação as expressões “Microempreendedor Individual”, 

“Microempresa” ou Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “MEI”, “ME” 

ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da LC 

123/2006);  

13.3.9. Em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, para 

as MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), será observado o seguinte:  

13.3.10. A comprovação de regularidade fiscal das MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) 

somente será também exigida para efeito de assinatura do contrato;  

13.3.11. As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), 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; 

13.3.12. 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 Publica, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa;  

13.3.13. Em conformidade com o Art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. Nas 

licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
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microempresas e empresas de pequeno porte. 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.  

13.3.14. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 

8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;  

13.3.15. Em se tratando de MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) deverá ser apresentada, 

ainda, declaração de que detêm tal condição, para que possam gozar dos benefícios outorgados 

pela Lei Complementar nº 123/06 e atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014, podendo ser 

utilizado o modelo constante do Anexo IV;  

13.3.16. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 29.1 

deste edital. 

13.3.17. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, deverá ser comprovada 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

I - Quando optante pelo SIMPLES nacional:  

a) comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;  

b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei 

Complementar Federal 123/2006 e suas alterações, conforme anexo VI deste edital.  

II - Quando não for optante pelo SIMPLES nacional:  

a) declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do 

exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e 

II do art. 3 da LC 123/2006;  

b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 e da nº 147/2014 e suas alterações, conforme anexo VI 

deste edital.  

13.3.18. Observação: Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 

própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação 

13.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

13.4.1. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA/CAU, de sua respectiva 

Região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 

seus dados cadastrais e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro engenheiro 

civil e (ou) Arquiteto. No caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de 

Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva região de origem deverá conter o visto do 

CREA-PA/CAU-PA;  

13.4.2. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA/CAU, de sua respectiva 

Região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os 

seus dados cadastrais, devendo constar que é engenheiro civil ou Arquiteto. No caso de licitantes 

domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da região 

de sua origem deverá conter o visto do CREA-PA/CAU-PA;  

13.4.3. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional deverá participar do serviço objeto da licitação.  
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13.4.4. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 

superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto), detentores de Certidão de Acervo Técnico CAT, 

acompanhadas de atestados de execução, de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação conforme nota técnica em anexo. 

13.4.4.1. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA ou CAU do 

responsável técnico que acompanhara a execução do objeto desta licitação. 

13.4.4.2. O responsável técnico indicado deverá ser o mesmo dos atestados de capacidade 

técnico-profissional apresentados, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo setor técnico da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

13.4.4.3. A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico que acompanhara a 

execução dos serviços, poderá ser feita através de um dos documentos abaixo:  

a) cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que 

demonstrem a identificação do profissional;  

b) será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de 

serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum; ou  

c) quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através 

do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou CAU ou Conselho Profissional 

competente, devidamente atualizada.  

13.4.4.4. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

ambos serão inabilitados. 

13.4.5. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: 01 (um), ou mais, atestado ou 

declaração de capacidade técnica, em nome do licitante, com registro no CREA expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a execução de serviços de Engenharia 

Civil similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

13.4.6. Com o intuito de tornar mais célere a análise pela Comissão Permanente de Licitação, 

deverão ser destacados, nos atestados apresentados, os itens correspondentes às solicitações de 

qualificação técnica previstas no Edital. 

13.4.7. A Declaração de Visita Técnica faz parte deste item, e terá que vir dentro do Envelope nº 

01, a não apresentação da mesma, implicará na inabilitação do licitante. 

 

13.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

FINANCEIRA: 

13.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, que não estiver mencionado 

explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, contados da data de sua expedição; 

13.5.2. Certidão de Inteiro Teor, Certidão Específica emitidas pela Junta Comercial, juntamente 

com a Certidão Simplificada que comprove o Registro da Empresa na Junta Comercial e/ou 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, atestando que possui Capital mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação, que será avaliado pela comprovação do 

seguinte: 
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13.5.3. BALANÇO PATRIMONIAL 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 encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio liquido, a 

licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração 

devidamente arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

a) as empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda 

não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações 

contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 

existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa. 

b) os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 

extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão competente 

na forma da legislação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar 

inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou 

apresentação a posteriores; 

c) o balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo de 

abertura, documento comprobatório de registro na Junta Comercial e termo de encerramento, 

bem como o Certificado de Regularidade Profissional - CRP (antiga DHP) especifica para tal 

finalidade, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial da época do seu 

registro ou a CRP atualizada. Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, 

devidamente autenticada. 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 1 (um), 

resultante da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial ou 

apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF: 

 

 

d.1) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 

 

AC + RLP 

LG= ------------------- ≥ 1 

PC + ELP 

 

d.2) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 

 

AT 

SG= ------------------- ≥ 1 

PC+PNC 

 

 

d.3) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
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  AC 

      LC= ------------------- ≥ 1 

  PC 

 

 

OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço patrimonial 

exigido no item 13.5.3. Deste Edital, em que: 

 

AC - Ativo Circulante 

RLP - Realizável em Longo Prazo 

PC - Passivo Circulante 

ELP - Exigível em Longo Prazo 

AT - Ativo Total 

 

13.5.4. Garantia de Proposta - A licitante prestará garantia correspondente a, 1% (um por 

cento) do valor estimado para a contratação, referente ao prazo de validade da proposta, optando 

por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da lei nº 8.666/93, podendo optar entre 

caução em dinheiro, títulos de dívida pública, fiança bancária e seguro garantia que deverá vir 

dentro do envelope nº 01. 

13.5.4.1. O comprovante da garantia de manutenção da proposta deverá ser entregue junto a 

Comissão Permanente de Licitação, prédio da Prefeitura Municipal de Baião/PA, sito à Praça 

Santo Antônio, nº 199 - centro, cidade de Baião/PA, no horário das 09:00 as 13:00 horas, no 

prazo de até 02 (dois) dia úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

13.5.5. Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o licitante deverá tomar as seguintes 

providências: 

13.5.5.1 - Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente 

nº 8251-1 Baião Conta Única, do Banco do Brasil – Agencia: 3703-6, em favor do Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, do CNPJ: 05.425.871/0001-70. 

13.5.5.2. O Certificado de Recebimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção 

da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope nº 01 - Habilitação.  

13.5.5.3. A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 

licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas e 

classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a 

devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia 

do contrato. 

 

13.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

13.6.1. Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 14 

a 18 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme 

(Anexo III). 

13.6.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A, da 

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

(Lei nº. 12.440, de 07 de junho de 2011). 
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13.7. OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS: 

13.7.1. 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 V);  

13.7.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, atestando 

a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, 

(Modelo – Anexo VII). 

13.7.3. Declarações diversas (Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos 

apresentados e Declaração que não emprega servidor público) Anexo XV. 

13.7.4. Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 

estabelecimento da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados 

em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias 

não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela Comissão 

Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena de 

inabilitação. 

13.7.4.1. Os documentos serão autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do 

original, até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para o 

recebimento e abertura dos envelopes Documentação. 

13.7.5. Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, 

nem serão permitidas quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 

substituições ou entrelinhas à documentação ou às propostas, exceto a promoção de diligências 

que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 

Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 

licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 

13.7.6. Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

13.7.7. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, caracterizará o crime de que trata o art. 299 

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 

previstas no item 29 e seguintes deste edital. 

13.7.8. O documento de confirmação no SICAF será anexado à documentação de habilitação, 

pela Comissão Permanente de Licitação, não sendo obrigatória sua apresentação. 

 

OBSERVAÇÕES:   

01 - As declarações exigidas neste edital deverão estar emitidas em papéis timbrados dos órgãos 

ou empresas que às expediram; 

02 - O representante legal que assinar pela empresa licitante, deverá estar credenciado para esse 

fim, e ser comprovado se a CPL vier a exigir; 

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

em nome da licitante, com número de CNPJ e endereço respectivo; 

04 - Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope nº 1, quando não 

tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor; 

05 - Não se enquadram no prazo de que trata esta condição os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade técnica; 
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06 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas 

por cartório ou por membro da CPL deste Poder Executivo Municipal a partir do original, até 

final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para o recebimento e abertura 

dos envelopes documentação;  

07 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

08 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

09 - À CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 

necessário; 

10 - Será inabilitada a empresa que deixar de cumprir quaisquer dos requisitos solicitados neste 

edital; 

11 - OBS.: todos os documentos deverão ser apresentados na ordem conforme a numeração do 

edital 

 

14. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

14.1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, em papel timbrado 

da empresa, isenta de emendas, rasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope 

fechado (ENVELOPE 02), contendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da 

licitante, os mesmos dizeres do envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo 

termo “Proposta”. 

14.1.1. As Propostas de Preços poderão conter outros dados e informações que a critério do 

licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas. 

14.1.2. A Proposta de Preços deverá ser assinada e carimbada na última folha e rubricada nas 

demais, pelo representante legal da licitante, e suas folhas numeradas sequencialmente;.  

14.1.3. Não serão permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 

substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 

que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 

Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 

licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos; 

14.1.4. A eventual falta de numeração ou numeração incorreta, não será qualquer motivo de 

desclassificação, porém será suprida pelo representante da licitante na sessão de abertura das 

propostas. 

14.2. A proposta financeira deverá ser apresentada de acordo com o modelo Anexo VIII, 

contendo nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade e número do telefone celular do 

responsável da empresa que assinará o contrato. 

14.3. Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, no Ministério da Fazenda – CNPJ do Ministério da Fazenda; 

14.4. A Proposta de Preço deverá conter ainda: (Anexo VIII): 

a) Preço unitário e global de cada item fixo e irreajustável dos serviços, em algarismos e por 

extenso, em moeda corrente do país, não sendo aceito valores unitários e totais superiores ao 

estimado pela Prefeitura Municipal de Baião/PA, caso ocorra, a proposta será desclassificada. 

a) Orçamento constante de planilhas com indicação de preços por item, unitário e total de cada 

lote, em moeda corrente do país (Anexo IX) e em conformidade com a nota técnica em anexo. 

b) Cronograma físico-financeiro de barras de cada lote, o qual indicará o início e o término 

da execução de todos os serviços (Anexo X); 
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c) Composição de custos unitários de cada item constando obrigatoriamente os quantitativos 

de material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os encargos sociais e BDI 

(Anexo XI). 

d) Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, 

(Anexo XII), sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos 

lotes listados no modelo. 

e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme 

(Anexo XIII), sendo OBRIGATÓRIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um 

dos lotes listados no modelo. 

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da 

abertura da Licitação. 

f.1) Fica a licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordância da 

prorrogação e revalidação da proposta, antes de seu vencimento, por iguais e sucessivos 

períodos. 

g) A execução dos serviços não deverá ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias corridos. 

h) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá se no mínimo 

de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 618, do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 

compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, num 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Baião/PA, na forma do art. 69, 

combinado com o art.73. 

i) A proposta de preços não poderá conter preços unitários ou global de cada lote superiores aos 

constantes na planilha de custos, sob pena de desclassificação da proposta. 

14.5. O prazo de garantia exigido no item “h” começa a contar a partir da emissão do atestado de 

conclusão definitiva dos serviços, expedido pela Prefeitura Municipal de Baião/PA, em 

consonância com as disposições legais pertinentes. 

14.6. Os preços unitários, parciais, totais e globais de cada lote que compõem a planilha de 

custos do licitante terão obrigatoriamente que contemplar todas as despesas decorrentes de 

materiais, mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, benefícios e despesas indiretas, lucro e 

demais composições necessária à plena execução dos serviços, excluída a Prefeitura Municipal 

de Baião/PA de qualquer solidariedade. 

14.7. As empresas deverão apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 

Penal Brasileiro, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme (Anexo XIV) 

deste Edital.  

14.8. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após a hora 

fixada para o início da licitação. 

 

15. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

15.1. A licitação será processada e julgada nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,  

suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria. 

15.2. A Comissão consultará ou não o SICAF para obtenção da habilitação referente à 

regularidade fiscal dos proponentes regularmente habilitados e cadastrados, havendo desistência 

expressa do prazo de recurso, passará a abertura das propostas apenas das empresas habilitadas, 

devolvendo fechado o envelope das empresas não habilitadas. 
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15.3. Da sessão será lavrada ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que 

interessem ao julgamento da licitação. 

15.4. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de documentos de habilitação e 

propostas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao 

julgamento da licitação, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas ser 

assinadas pelos membros da Comissão e também por todas as licitantes. 

15.5. As dúvidas que surgirem durante a reunião serão esclarecidas a juízo da comissão ou 

deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos. 

15.6. A Comissão inabilitará o Licitante e desclassificará as propostas que não contiverem as 

informações requeridas nos itens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital. 

15.7. Os concorrentes deverão examinar todas as propostas, devendo rubricá-las juntamente com 

os membros da Comissão.  

15.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e 

julgamento da documentação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a 

ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação.  

15.9. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

interpelará os licitantes quanto a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 

expressa, mediante a assinatura do “Termo de Desistência de Interposição de Recursos” poderá 

dar prosseguimento aos trabalhos, com a abertura dos envelopes da Proposta. 

15.10. Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma 

sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 

Licitação e pelos licitantes presentes e guardados em cofre até a data marcada para a realização 

de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da quantidade de 

envelopes recebidos. 

15.11. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum 

outro poderá ser recebido.  

15.12. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura das propostas ou falta de assinatura 

na respectiva ata, quando for o caso, implicará a aceitação das decisões da Comissão de 

Licitação. 

15.13. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, aplica – se o Art. nº. 48 § 3, a Entidade de Licitação deverá fixar aos Licitantes 

o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 

escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 

15.14. A critério da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 

Inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta, que 

sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório 

15.15. As decisões quanto à habilitação serão publicadas nos órgãos oficiais de publicidade. 

15.16. Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente à lavratura das 

atas não serão levadas em consideração. 
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16. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 

explicitados no item “Envelope Nº 01 - HABILITAÇÃO”, atendidas as condições prescritas 

neste Edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entendendo-se como tal o 

valor total da proposta, sendo adjudicada a empresa vencedora. 

16.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação processará a abertura dos envelopes 

das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha havido renúncia expressa e unânime do 

direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou, ainda, 

após o julgamento de eventuais recursos interpostos. 

16.3. Após abertos os envelopes, todas as propostas serão lidas em voz alta e rubricadas a cada 

folha pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 

16.4. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 

ocasionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus anexos. 

16.5. Nenhuma proposta deverá incluir qualquer vantagem não prevista neste Edital, ou 

apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.  

16.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º, do art. 3º, 

da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

16.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será 

desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

16.8. Na Proposta de Preço, no caso de discordância entre os preços unitários e os preços 

resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de 

Licitação proceder às correções necessárias, inclusive com relação ao preço global. 

16.9. Serão desclassificadas as propostas: 

16.9.1. Que a juízo da Comissão Permanente de Licitação não atenderem aos requisitos desta 

TOMADA DE PREÇO, bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas 

estrangeiras ou nas propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de redução 

sobre o menor preço ou vantagens não previstas; 

16.9.2. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis e impraticáveis no mercado ou 

em condições irrealizáveis, constantes do valor global do memorial descritivo, bem como, valor 

unitário máximo, superior ao valor unitário constante na planilha orçamentária do projeto básico 

elaborado pela Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

16.10. Observadas às condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificará as 

propostas em ordem de menor preço global. Será vencedor o licitante que apresentar proposta de 

acordo com as especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço 

global); 

16.11. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 

procederá ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato público, para o qual todas 

às licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo; 

16.11.1. É assegurada, no presente Certame, como critério de desempate, a preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

16.11.2. 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 

ao melhor preço obtido (menor proposta). 

16.12. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará quando 

a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

16.13. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 

poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes habilitados, apresentem novas 

propostas, escoimadas das causas que determinaram a sua desclassificação, na forma do art. 48, 

§ 3º, do Estatuto das Licitações. 

16.14. Anunciado o resultado da fase de julgamento, será aberto o prazo para a interposição de 

recursos, que havendo desistência expressa da interposição, será prosseguido os trabalhos. 

16.15. No caso de divergência(s) entre o(s) valor(es) unitário e total, e por extenso e em 

algarismos, informado pela licitante, prevalecerá(ão) sempre o(s) primeiro(s). 

 

17. DOS RECURSOS 

 

17.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá: 

17.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, em consonância com o art. 109, incisos I e II e no parágrafo 4º da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, dirigidos por escrito à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados.  

17.1.2. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 109 da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões de 

interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.  

17.1.3. O recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei nº. 8.666/93 deverá ser entregue contra 

recibo, na sala de Licitação, e será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento 

da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Baião/PA, podendo, ainda qualquer 

licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo.  

17.1.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 

dentro do prazo legal. 

17.2. Mantida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade 

competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequentes à data de 

sua comunicação, que decidirá sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 

Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

18.1. DA ADJUDICAÇÃO: 

18.1.1. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO será 

adjudicada a empresa vencedora do certame, depois de atendidas as condições deste Edital, com 

a devida publicação nos órgãos oficiais. 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

18.2.  DA HOMOLOGAÇÃO: 

18.2.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 

previsto em lei, e adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame, o mesmo será 

homologado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Baião/PA, com a devida 

publicação nos órgãos oficiais. 

 

19. DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

 

19.1. Até a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Baião/PA, pode desqualificar 

licitantes por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos a indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer fato 

ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a 

capacidade financeira, técnica ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados). 

19.2. Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocará o licitante 

vencedor para que preste, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação 

oficial, a garantia de execução das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre 

caução em dinheiro, títulos de dívida pública, fiança bancária e seguro garantia, a qual deve 

corresponder até 5,0% (cinco por cento) do valor do contrato. 

19.3. Prestada a garantia, a adjudicatária será convocada para assinatura do contrato, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o 

compromisso assumido pelas partes. 

19.4. O prazo de convocação a que se referem os subitens anteriores poderá ser prorrogado uma 

vez por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte interessada e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

19.5. Se o licitante vencedor não prestar a garantia ou desistir de retirar o termo de contrato ou 

instrumento equivalente ou deixar de cumprir a exigências relativas à apresentação da 

documentação exigida para a contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 

tempestiva e por escrito, aceitas pela Prefeitura Municipal de Baião/PA restarão caducos os seus 

direitos de vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste Edital. 

19.6. É facultado à Administração, quando ocorrer à hipótese do item anterior, adjudicar o objeto 

licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 

mesmas condições da proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso em 

que se aplicará a primeira colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

20. DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

20.1. A Prefeitura Municipal de Baião/PA poderá além das hipóteses previstas no item anterior, 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a 

qualquer momento, antes da assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação 

de ilegalidade, anular no todo ou em parte, o procedimento licitatório. 

20.2. Na ocorrência de revogação do procedimento licitatório, não será devida ao licitante 

qualquer tipo de indenização, inclusive por lucros cessantes. 
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20.3. A anulação do procedimento licitatório, ocorrida antes da retirada do instrumento 

contratual equivalente, não gera obrigação de a Prefeitura Municipal de Baião/PA, indenizar 

licitantes, sob qualquer das hipóteses. 

20.4. Da anulação ou da revogação do procedimento licitatório cabe recurso a ser dirigido à 

autoridade superior competente, na forma do inciso I, alínea “c” do art. 109 da Lei nº. 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

21. DA RESCISÃO 

 

21.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com o 

que estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei nº 8666/93. 

 

22. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

22.1. O licitante vencedor deverá apresentar como garantia da execução das obras e fiel 

cumprimento do contrato caução em dinheiro ou títulos de dívida pública; ou seguro-garantia; ou 

fiança bancária, correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor do contrato. 

22.2. Caso a garantia prestada consista em títulos da dívida pública, estes deverão ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco do Estado do Pará e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

22.3. Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente nº 

8251-1 Baião Conta Única, do Banco do Brasil – Agencia: 3703-6, em favor do Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, do CNPJ: 05.425.871/0001-70; 

22.4. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, deverá ser entregue, no ato da 

assinatura do Contrato, o respectivo comprovante a Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

22.5. A garantia será renovada sucessivamente até o término do contrato e sempre que seu valor 

seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), 

fornecido pela Fundação Getúlio Vargas. 
22.6. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, tendo sido expedido o Termo de 

Recebimento Definitivo dos serviços ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de 

Baião/PA fará, sob requerimento, a devolução da garantia à CONTRATADA. 

 

23. DOS ÔNUS E ENCARGOS 

 

23.1. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da Lei 

nº 8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos, 

gratificações, etc., decorrentes do contrato que venha a ser celebrado. 

23.1.1. A inadimplência da Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 

ônus da responsabilidade à Contratante, nem poderá onerar o contrato. 

23.2. Caberá ao licitante vencedor: 
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a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, mobiliário, 

máquinas e demais pertences da empresa, ainda quando praticados involuntariamente por seus 

empregados. 

b) Assumir inteira responsabilidade por acidentes de trabalho quando em serviço ou em trânsito, 

devendo tomar todas as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados. 

c) Manter em atividade o número de empregados contratados; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 

Contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela Contratante, através de memorando, independentemente 

de justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 

repartição ou ao interesse do serviço público; 

f) Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos Anexos 

deste Edital, devendo os materiais a ser empregados receber prévia aprovação da Contratante, 

que se reserva o direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam os padrões específicos, ou não 

possuírem certificação consoante às normas da ABNT; 

g) Responsabilizar-se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 

materiais conforme especificação técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 

cumprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos; 

h) Cumprir as exigências legais sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 

palestras sobre o assunto para os seus empregados; 

i)  Cadastrar os empregados no Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantê-los, 

quando em serviço, uniformizados e portando “CRACHÁ” de identificação e com equipamento 

necessário para o bom desempenho das obras, de acordo com a utilização prevista pela empresa 

e Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral; 

j) Exercer controle sobre assiduidade e pontualidade de seus empregados; 

k) Manter no local dos serviços ou serviços de engenharia o “Livro Diário” que será destinado 

às anotações de ocorrências diárias, assim como às comunicações com a Fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

 

24. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

24.1. O Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas cláusulas e condições 

reguladas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital. 

24.2. A licitante vencedora, após a homologação do certame licitatório, será convocada 

oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n
o
 8.666/93, 

garantida a prévia defesa; 

24.3. Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital a 

mesma perderá os direitos de assinatura Contratual. 

24.4. Na recusa em assinar o contrato ou se convidada a fazê-lo não atender ao chamado no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, decairá do direito à contratação sendo facultado a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 
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quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas 

neste edital. 

24.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora 

que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas  

neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

24.6. Correrão por conta da Contratante as despesas de publicação do extrato do contrato nos 

órgãos oficiais, que será providenciada até 10 (dez) dias corridos. 

24.7. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência até 90 (noventa) dias, 

a partir de sua assinatura, com eficácia após a publicação nos órgãos oficiais.  

24.8. Poderá a proposta da licitante vencedora ser desclassificada até a contratação, se tiver a 

Prefeitura Municipal de Baião/PA conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 

desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômica. Neste caso, 

poderá ser procedida a convocação das licitantes remanescentes. 

24.9. Sem prejuízo do disposto na Lei 8666/93, o contrato referente ao objeto descrito no item 02 

do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas neste 

instrumento convocatório, conforme Anexo XVI. 

 

25. DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

 

25.1. Executado o contrato, o objeto será recebido. 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação 

escrita do contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 

que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, observado o disposto no 

art. 69, da Lei n° 8.666/93. 

25.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela 

solidez e segurança das obras, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por 

legislação pertinente. 

 

26. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

26.1. Iniciada a execução das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global, o 

pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização dos serviços, e faturas 

devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Baião/PA, que dará conformidade à 

porcentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega dos serviços. 

26.1.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 

Municipal de Baião/PA. 

26.2. O pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Baião/PA somente será 

efetuado mediante crédito em conta corrente a ser especificada pela CONTRATADA no contrato 

administrativo. 

26.3. É obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
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qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8666/93), que para a devida comprovação, 

a cada solicitação de pagamento, deverá juntar: Certidão de Regularidade do FGTS; Certidão 

Negativa de Débitos – CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; Prova de 

Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29, 

inciso III, da Lei n° 8.666/1993, dentro do prazo de validade, sendo: Certidão Conjunta de 

Débitos relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, da sede ou do domicilio do 

licitante; Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual da sede 

ou do domicilio do licitante; Certidão Negativa de Natureza Tributária, ou outra equivalente na 

forma da lei da Fazenda Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT vigente. 

26.4. O pagamento das obras contratadas será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV, 

alínea “a” da Lei nº 8.666/93, por etapa da execução das obras conforme o cronograma físico-

financeiro, medido e atestado pelo fiscal dos serviços e após ser atestada pela fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA a efetiva execução das etapas previstas nesse 

cronograma e no Edital Convocatório. 
26.5. O pagamento será por meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do 

documento de comprovação da execução das obras (medição da etapa) e apresentação da 

documentação abaixo relacionada e ainda o “check list” para recebimento de faturas de 

serviços. 

26.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto não for comprovado o 

recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da 

última competência vencida, bem como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada por 

servidor designado, conforme dispõe o art. 67, da Lei n°. 8.666/93, e suas modificações, ou 

enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 

qualquer natureza. 

26.7. De igual modo, nenhum pagamento será efetuado antes de comprovada, mediante consulta 

e aprovação da Controladoria Geral do Município, da situação de regularidade da contratada. 

26.8. Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superior a trinta 

(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 

mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de 

Baião/PA. 

 

27. DA FISCALIZAÇÃO 

 

27.1. A Prefeitura Municipal de Baião/PA, através do Setor de Engenharia, designará um 

servidor (técnico) apto a proceder à fiscalização dos serviços, objeto CONTRATADO, cabendo 

à fiscalização quanto a toda documentação apresentada pela empresa contratada, que após 

análise, dará conformidade ao pagamento; conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

27.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

27.3. A Prefeitura Municipal de Baião/PA exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução 

das obras, objeto desta licitação, a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pelo Setor de 

Engenharia, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos, 
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adotando os procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações técnicas e nas 

orientações de aparelhamento; 

27.4. A fiscalização dos serviços da Prefeitura Municipal de Baião/PA poderá exigir a 

substituição de qualquer empregado da licitante vencedora, de acordo com o interesse das obras, 

o que deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação; 

27.5. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes à execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS, fornecido pela 

empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias, 

visando à comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do contrato, 

sendo visado por ambas as partes.  

27.6. O DIÁRIO DE SERVIÇOS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 

primeira página, correspondente ao dia em que, efetivamente, a empresa iniciar as obras. 

27.7. Concluídos as obras, se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 

provisoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrará o 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 
27.7.1. Para o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá fornecer à Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, se existirem, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na 

obra, bem como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e 

manutenção de máquinas, instalações e equipamentos; 

27.8. Decorridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se as 

obras de correção das anormalidades, porventura verificados forem executadas e aceitas pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Baião/PA e, comprovados os pagamentos da 

contribuição devida à Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, mediante 

a apresentação do Certificado de Quitação do INSS e o comprovante do FGTS, será lavrado o 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

 

28. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

28.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos imites 

previstos no § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos 

termos do § 2°, inciso II do mesmo artigo. 

 

 

29. DAS SANÇÕES 

 

29.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 

satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades 

estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa 

prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

29.2. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas 

neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas de 

acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Baião/PA; 

29.2.1. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

Ocorrências 
Sanções Administrativas que poderão ser          

aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no 

Edital. 

 

- Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. 

 

Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

III. Apresentar documentação falsa. - Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 

Baião/PA até 02 (dois) anos; 

IV.  Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

V. Cometer fraude fiscal.  Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

VII.  Não assinar o contrato ou não retirar a nota de 

empenho, quando convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta. 

Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 
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VIII. Entregar o objeto fora do prazo estabelecido 

ou atrasar a execução de obra ou serviço. 

Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando 

notificado. 

Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação pactuada 

ou prevista em Lei e no Edital da Licitação, em que 

não se comine outra penalidade. 

Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

XIII. Inexecução total. Advertência; 

- Multa; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA até 02 (dois) anos; 

 

 

29.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, 

ainda, cominada à sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a 

Administração Pública. 

29.3.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente 

comunicados ao Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 
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29.4. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 

responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

irregularidades. 

29.5. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a 

rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

 

30. DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 

 

30.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses (Lei 

Federal n. 10.192/2001) contados da data limite da apresentação da proposta, aplicando-se a 

variação do Índice Geral de Preços – IGP – DI, ocorrida no período ou outro indicador que 

venha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula: 

 

       V (I - Io) 

                                                                  R = ---------------  

                                                                               Io 

Onde: 

R – Valor do reajuste procurado; 

V – Valor contratual a ser reajustado; 

Io – índice inicial – refere-se ao índice correspondente a data de apresentação da proposta; 

I – Índice relativo à data do reajuste. 

 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

31.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 

da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 

processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 

da proposta; 

31.2. O recebimento das propostas pela Prefeitura Municipal de Baião/PA, não implica em 

nenhum direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

31.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 

disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e seus anexos. 

31.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a 

simples apresentação dos envelopes 1 e 2 subentende o conhecimento integral do objeto em 

licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações 

de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

31.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da 

licitação, não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal 

de Baião/PA, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 

licitação, sem que lhe assista o direito à reclamação ou indenização de qualquer natureza; 

31.6. Reserva-se a Comissão Permanente de Licitação o direito de rejeitar todas as propostas, 

bem como propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso 

de despesas aos participantes. 

31.7. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela 

Autoridade Superior. 
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31.8. A Prefeitura Municipal de Baião/PA, poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 

processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade, 

de ofício ou por provocações de terceiros. 

31.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação e propostas relativas ao presente Edital. 

31.10. As licitantes deverão cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 

inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das 

propostas. 

31.11. O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o objeto licitado, 

nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas. 

31.12. A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 

e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor. 

31.13. Os documentos mencionados nos Capítulos da Representação e do Credenciamento; 

da Habilitação e da Proposta de Preços deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento 

da licitante, vigentes à época da abertura da licitação, podendo ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por cópias não autenticadas, 

desde que sejam exibidos os originais para conferência e autenticação pela Comissão 

Permanente de Licitação, serão autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do 

original, até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para o 

recebimento e abertura dos envelopes ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena 

de inabilitação. 

31.14. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital, pois a 

simples apresentação dos envelopes 1 e 2 subentende o conhecimento integral do objeto em 

licitação, bem como aceitação incondicional do presente edital, e que todas as declarações 

apresentadas pelos licitantes deverão estar com firma reconhecida em cartório, não sendo aceitas 

alegações de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

31.15. A Prefeitura Municipal de Baião/PA não tomará em consideração alegações posteriores 

de enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados. 

31.16. Serão lavradas Atas circunstanciadas das sessões públicas realizadas, onde ficarão 

registrados os fatos mais importantes ocorridos, tais como: convocações, eventuais reclamações, 

impugnações ou intenção de interpor recursos, etc. As Atas serão assinadas pelos representantes 

dos licitantes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

31.17. A licitação poderá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

31.18. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado poderá também a licitação ser revogada. 

31.19. A anulação da licitação induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar, exceto 

pelo que já foi fornecido até a data em que ela for declarada, desde que não seja imputável a 

culpa, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

31.20. Não serão considerados motivos de desclassificação simples omissões ou irregularidades 

na proposta, desde que sejam irrelevantes para o procedimento da licitação, que não causem 

prejuízo para a administração e não firam os direitos dos demais licitantes. 
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31.21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base na 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

31.22. Com referência a Placa da Obra, a empresa vencedora do certame, após a contratação, 

deverá imediatamente dirigir-se ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Baião/PA, 

para receber o modelo da mesma, e instalá-la no prazo máximo de 48:00 horas no local da obra. 

31.23. O texto integral deste edital encontra-se disponível, para conhecimento das empresas 

interessadas, na Sala da CPL na Prefeitura. 

31.24. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o da Comarca 

do Baião/Pará, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

31.25. Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I  – Projeto Básico Completo; 

Anexo II – Modelo de Procuração/Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal de 1988; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa; 

Anexo V – Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Atestado de Visita Técnica; 

Anexo VII – Modelo de Declaração de inexistência fato superveniente impeditivo de habilitação; 

Anexo VIII – Modelo de Apresentação da Proposta; 

Anexo IX - Planilha de Orçamento; 

Anexo X – Modelo de Cronograma físico-financeiro; 

Anexo XI – Modelo de Composição de custos unitários; 

Anexo XII – Modelo de Composição de BDI; 

Anexo XIII – Modelo de Composição de Encargos Sociais; 

Anexo XIV – Modelo de Declaração Independente de Proposta; 

Anexo XV – Modelos de Declarações; 

Anexo XVI – Minuta do Contrato. 

 

 

Baião/PA, 23 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Jadir Nogueira Rodrigues 

Prefeito Municipal de Baião/PA 

 

 

 

____________________________________________ 

Carlos José de Farias da Paixão 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO  

 

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA 

 

I- INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem o objetivo de apresentar os elementos mínimos necessários que devem 

compor o Projeto Básico de Pavimentação de vias urbanas, executadas por meio de 

transferências de recursos da União, mediante Convênios ou Termos de Compromisso, 

através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, sendo necessária a apresentação do 

projeto executivo junto a prestação de contas do objeto executado. 

 

É definido Projeto Básico como: 
 

“O conjunto de desenhos, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, orçamento, cronograma e 

demais elementos técnicos necessários e suficientes à 

precisa caracterização da obra a ser executado, 

atendendo às Normas Técnicas e à legislação 

vigente, elaborado com base em estudos anteriores 

que assegurem a viabilidade e o adequado 

tratamento ambiental do empreendimento. 

Deve estabelecer com precisão, através de seus 

elementos constitutivos, todas as características, 

dimensões, especificações, e as quantidades de 

serviços e de materiais, custos e tempo necessários 

para execução da obra, de forma a evitar alterações e 

adequações durante a elaboração do projeto 

executivo e realização das obras. ” (IBRAOP OT - 

IBR 001/2006) 
 

Conforme contido na Portaria Interministerial Nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e no 

Decreto Nº 5296 de 2 de Dezembro de 2004, ressalta-se a necessidade de observar as regras e 

diretrizes de acessibilidade nas obras e serviços de engenharia custeados com recursos 

federais. 

Conforme orientação do Manual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), ano de 2006, para o número equivalente de operações de eixo simples padrão (N) 

entre 10
6
< N≤ 5 ∗ 10

6
, recomenda-se o revestimento betuminoso com espessura mínima de 5,0 

cm. Neste sentido, apropriou-se a espessura de 5cm para o pavimento de CBUQ, e nos casos 

de projetos com TSD em que N ≤ 10
6
 admite-se revestimento de 1” = 2,5 cm. 

 
Ressalta-se que as orientações apresentadas neste documento foram elaboradas considerando a 

pavimentação em leito natural de via consolidada com drenagem de forma superficial, necessitando 

http://portal.convenios.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016
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da regularização e compactação do subleito, bem como a execução e compactação de base e ou 

sub base com solo estabilizado granulometricamente e implementação de drenagem de travessia 

urbana. 

 

Por fim é importante informar que o projeto de pavimentação deverá ser apresentado juntamente 

com estudos e demais cálculos que comprovem a adequabilidade da solução apresentada para 

drenagem. 

 

II- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA – ELEMENTOS MÍNIMOS 

 

Todo projeto de engenharia deve apresentar elementos e informações necessárias e suficientes 

para o pleno entendimento do serviço à ser executado. Deve ser concebido visando vários 

elementos dos quais destacamos: funcionalidade, adequação, facilidade de construção, 

durabilidade dos componentes, conservação e operação. 

 

A seguir listamos os elementos mínimos que devem integrar o projeto básico para 

 

Pavimentação de Vias Urbanas executadas por meio de transferências de recursos da 

 

União, por intermédio da Secretaria Regional de Desenvolvimento (SDR). 

 

A. ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINAR 

 

Os estudos preliminares necessários a elaboração do projeto básico de engenharia, são: Estudos 

topográficos, estudos de tráfego, estudos geológicos, estudos geotécnicos, estudos hidrológicos, 

gabaritos em largura e altura e outros condicionantes que sejam relevantes para concepção do 

projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas normas pertinentes. Os estudos devem 

conter identificação do responsável técnico e assinatura. 

 

Obs.: Para os casos em que for adotado o “Procedimento Simplificado Para Pavimentação 

Urbana” os estudos técnicos preliminares poderão ser dispensados nos casos em que a 

pavimentação será executada em via de leito natural já consolidada, onde, será executado a 

regularização e compactação do subleito de até 20 cm de espessura, bem como, para uma maior 

segurança, a execução de reforço da sub base e/ou base incluindo compactação com solo 

estabilizado granulometricamente, podendo adotar uma espessura máxima de 15cm e mínima de 

10cm conforme recomendação do Manual de Pavimentação do DNIT, ando de 2006. 

 

Visando a drenagem dos trechos pavimentados, previu-se no Procedimento Simplificado a 

execução de drenagem superficial e de travessia urbana, sendo composta por meio fio, sarjeta, 

boca de lobo simples, poço de visita e galerias de concreto com diâmetros de 400 e 600 mm. 

 

Caso não seja utilizado todos os componentes mencionados acima, será necessário a 

apresentação de uma justificativa técnica. 
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B. MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO 
 

O memorial de dimensionamento deve ser apresentado com indicação clara do modelo de 

cálculo adotado para concepção do projeto. Sendo necessário indicar as fórmulas utilizadas e 

apresentar as referências bibliográficas de forma precisa e completa, quando for pertinente. 
Modelo de dimensionamento de Pavimento Flexível, conforme manual do DNIT de 2006, 

Método do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER): 

 

1) Determinação do CBR – Capacidade de Suporte do Subleito e dos materiais constituintes 

dos pavimentos 

 

2) Determinação do Volume médio de veículos 

 

 
 

V = Volume inicial do tráfego  

P = Período de projeto 

T = Taxa de crescimento anual 

 

3) O pavimento é dimensionamento em função do número equivalente de operações de eixo 

simples padrão (N), definido durante no período de projeto, a partir da fórmula: 

 

 
 

Vm = Volume diário médio de tráfego no sentido mais solicitado, no ano médio do 

período de projeto; 

P = Período de projeto ou vida útil, em anos; 

FC = Fator de carga ou Fator de operações de carga - Um número que, quando 

multiplicado pelo número de eixos que operam, resulta no número de eixos 

equivalentes ao eixo padrão. 

FE = Fator de eixo – Fator que transforma o trafego em um número de veículos padrão 

no sentido dominante, em número de passagens de eixos equivalentes, conforme a 

expressão: 

 

 
 

P2 = Porcentagem de veículos de 2 eixos; 
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P3 = Porcentagem de veículos de 3 eixos; 

Pn = Porcentagem de veículos de n êxitos 

P2 + P3 + .... + Pn = 100% 

 

FR = Fator climático regional – Pode ser adotado em acordo com o volume de 

chuva anual 

 

 
 

FV = Fator de veículo. 

 

Para o cálculo de F.C e F.V, é necessário conhecer a composição de tráfego. Para isto, 

é necessário fazer uma contagem do tráfego na estrada que se está considerando, 

estudando-se um certo volume total do tráfego, Vt (para o período de amostragem). 

Faz-se contagem do número total de eixos n, e pesam-se todos esses eixos, conforme 

ábaco a seguir: 
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A partir dos dados de pesagem, organiza-se uma tabela, conforme apresentada a seguir, 

agrupando-se os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central: 

 

 
 

Os valores da coluna 3 – Fator de equivalência, são obtidos a partir do ábaco. Os valores da 

coluna 4 – Fator de operações, são resultantes dos produtos dos valores da coluna 2 – 

Porcentagem, pelos da coluna 3 – Fator de equivalência. O somatório dos valores da coluna 4 – 

fator de operações, representa o produto 100 x (F.C), isto é, Equivalência =100 F.C, sendo assim: 

 

 

 

 

 

 

A espessura mínima de revestimento Betuminoso deve ser adotada com base no 

número N, conforme tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Determinar os coeficientes de equivalência estrutural K para os diferentes materiais 

constitutivos do pavimento 
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5) Uma vez definidos os parâmetros N e CBR do subleito, pode-se dimensionar o pavimento 

através do ábaco e das inequações: 
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O Ábaco apresentado fornece a espessura total do pavimento, em função de N e de I.S. ou 

C.B.R.; a espessura fornecida por este gráfico é em termos de material com K = 1,0, isto é, em 

termos de base granular. Entrando-se em abscissas, com o valor de N, procede-se verticalmente 

até encontrar a reta representativa da capacidade de suporte (I.S. ou C.B.R.) em causa e, 

procedendo-se horizontalmente, então, encontra-se, em ordenadas, a espessura total do 

pavimento. 

 

A simbologia utilizada no dimensionamento do pavimento, Hm designa, de modo geral, a 

espessura total de pavimento necessário para proteger um material com C.B.R. ou I.S. = m, etc.; 

hn designa, de modo geral, a espessura de camada do pavimento, com C.B.R. ou I.S. = n, etc. 

 

Mesmo que o C.B.R. ou I.S. da sub-base seja superior a 20, a espessura de pavimento necessário 

para protegê-lo é determinada como se este valor fosso 20 e, por esta razão, usam-se, sempre, os 
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símbolos H20, h20 para designar as espessuras de pavimento sobre a base e da sub-base 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os casos em que N ≤ 10
6
 admite-se o Tratamento Superficial Duplo (TSD), aonde as 

camadas regulares ou reperfilamento, devem ter a espessura por camada de até 1,5 x a dimensão 

do maior agregado componente do traço, sendo assim, para os casos do “Procedimento 

Simplificado Para Pavimentação Urbana” em que irá ser utilizado Pedra Britada N° 2 sua 

camada de revestimento será de 1” = 2,5 cm. 

 

Para os casos de N ≤ 5 10
6
 em que se optar adotar bloco sextavado, será utilizado blocos de 25 x 

25 com espessura de 10 cm e resistência característica de 35 MPA, de acordo com a IP – 

06/2004 da Prefeitura de São Paulo. 

 

Salienta-se que o uso desse documento não dispensa a consulta das normas, complementação dos 

cálculos, execução de sondagens e realização dos ensaios laboratoriais, para que seja realizado 

um projeto que vise sempre o melhor desempenho tanto do pavimento quanto para o usuário, 

gerando assim, conforto, segurança e otimizando custos. 

 

Obs.: Para os casos em que for adotado o “Procedimento Simplificado Para Pavimentação 

Urbana” o memorial de cálculo de dimensionamento poderá ser dispensado. Ressalta-se que as 

orientações contidas no Procedimento Simplificado referem-se a pavimentação em via de leito 

natural consolidada e com drenagem existente de forma predominantemente superficial, 

necessitando da execução, a regularização e a compactação do subleito de até 20 cm de 

espessura, bem como a execução e compactação da base e ou sub base com solo estabilizado 

granulometricamente, podendo ser adotada uma espessura mínima de 10 cm e máxima de 15 cm, 

conforme Manual de Pavimentação do DNIT, ano de 2006 e implantação do sistema de 

drenagem de travessia urbana. 

 

C. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

O memorial de especificações técnicas consiste na descrição detalhada do objeto projetado, na 

forma de texto, em que são apresentadas as soluções técnicas adotadas, necessárias ao pleno 

entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos. Deverá 

descrever os métodos construtivos; a forma de obtenção dos materiais (aquisição comercial, 

jazida, etc.); distâncias de transporte; sequência das etapas/fases de cada meta, etc. 
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Assim sendo, espera-se que o mesmo contemple em seu escopo, no mínimo o que se segue: 

 

a) Apresentação do município; 

b) Apresentação do objeto; 

c) Justificativa da obra e dos elementos adotados para a confecção do Projeto; 

d) Descrição dos elementos encontrados no Projeto de Pavimentação e de drenagem. 

 

O modelo para elaboração segue no Anexo I. 

Obs.: Para os casos em que for adotado o “Procedimento Simplificado Para Pavimentação 

Urbana” o memorial de cálculo de dimensionamento poderá ser dispensado. Ressalta-se que as 

orientações contidas no Procedimento Simplificado referem-se a pavimentação em via de leito 

natural consolidada e com drenagem de forma superficial, necessitando da execução, a 

regularização e a compactação do subleito de até 20 cm de espessura, bem como a execução e 

compactação da base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente, podendo ser 

adotada uma espessura mínima de 10 cm e máxima de 15 cm, conforme Manual de 

Pavimentação do DNIT, ano de 2006 e implantação do sistema de drenagem de travessia urbana. 

 

D. PEÇAS GRÁFICAS/ CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA E 

ESQUEMÁTICOS DMT/ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1) Peças Gráficas: Formam uma representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada 

de modo a permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, dimensões, 

funcionamento e especificações, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevações, 

esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas pertinentes. 

As peças gráficas devem ser apresentadas em escalas adequadas, devendo conter todos os 

elementos necessários à plena execução da obra (ver IBRAOP OT – IBR 001/2006 - Tabela 

6.3 – Pavimentação Urbana) e deve manter compatibilidade com os cálculos do 

dimensionamento e com o memorial descritivo. 
 

2) Mapa e/ou croqui de localização das obras: mapa, croqui ou planta de situação com a 

indicação dos principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde 

se localiza a área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as 

coordenadas geográficas do local (longitude e latitude ou UTM).  

3) Croquis esquemáticos com distâncias médias de transporte e bota fora de materiais: 

Croqui com localização das jazidas de material usado na obra e áreas de bota fora, para que seja 

possível identificar as distâncias consideradas para orçamentação do transporte de materiais. 

Indicar coordenadas geográficas. 

 
4) Relatório fotográfico: deve conter fotos atualizadas com legendas e assinatura do responsável 

técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local onde será realizada 

a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de início e 

fim das intervenções. Inserir coordenadas nas Fotos.  
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Obs.: apresentar pelo menos uma foto de cada logradouro a ser pavimentado, devendo a foto 

ser referenciada com o nome do mesmo e a data da imagem. Fica a critério do projetista a 

apresentação de mais fotos de pontos que o mesmo julgar relevante 

O modelo para elaboração segue no Anexo II. 

 

E. MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA  

ORÇAMENTÁRIA 
 

O memorial de cálculo de quantitativos físicos deve conter a demonstração dos cálculos que 

foram realizados para se chegar às quantidades contidas na planilha de orçamento e em 

conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma numeração do orçamento. Todos 

os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. Destacar unidades das dimensões 

consideradas nos cálculos. 

Para os itens não encontrados na tabela de referência principal, deverá ser apresentada 

também a descrição da metodologia empregada para definição dos seus custos unitários. 

O modelo para elaboração segue no Anexo III. 

 

 

F. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO / E 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO  

1) A planilha orçamentária sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo as seguintes 

colunas: item, código de referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, 

quantitativos, custos unitários (limitado conforme Decreto Nº 7.983, de 8 de Abril de 2013) e 

custo total de cada serviço. No final da planilha, deve ser apresentado custo total da obra e 

preço final, após aplicação do o BDI. O cabeçalho deve conter as informações do objeto 

conveniado, BDI (diferenciado para insumo e serviço), mês / ano da planilha de referência 

SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será executada a obra. 

 

O modelo para elaboração segue no Anexo IV. 

 

OBS.: Solicita-se a apresentação de dois orçamentos com preços unitários com 
desoneração e sem desoneração e seus respectivos valores de BDI. 

 

1) Cronograma físico-financeiro: detalhado de forma a mostrar a sequência das atividades 

constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os respectivos 

desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico. 
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G. COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos órgãos de controle 

(Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BDI diferenciado para insumos e serviços. Em 

função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, conforme Lei 

13.161/2015, o Convenente deverá apresentar dois orçamentos para análise: a) Preço 

referência sem desoneração e BDI do acórdão 2622/2013: 20,97%; b) Preço de referência com 

desoneração e BDI do acórdão 2622/2013 considerando a desoneração de 4,5%: 27,03%. 

Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a planilha de orçamento 

com preço mais vantajoso para a administração pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Para os casos em que for adotado o “Procedimento Simplificado Para Pavimentação 

Urbana” a composição do BDI poderá ser dispensada. Ressalta-se que as orientações contidas 

no Procedimento Simplificado referem-se a pavimentação em via de leito natural consolidada 

e com drenagem de forma superficial, necessitando da execução, a regularização e a 

compactação do subleito de até 20 cm de espessura, bem como a execução e compactação da 

base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente, podendo ser adotada uma 

espessura mínima de 10 cm e máxima de 15 cm, conforme Manual de Pavimentação do 

DNIT, ano de 2006 e implantação do sistema de drenagem de travessia urbana. 

 

DOCUMENTOS ADICIONAIS 

 

1) Declaração – Adesão ao Procedimento Simplificado de Pavimentação Urbana: 

Apresentar declaração de adesão ao procedimento simplificado de pavimentação urbana, bem 

como comprometendo-se a entregar os documentos necessários. 

O modelo para elaboração segue no Anexo V. 

 

2) Documento de domínio público da área (ou declaração) registrado em cartório: deve ser 

apresentado documento de comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade 

do imóvel (incluindo as vias de acesso), conforme legislação vigente, como escritura pública, 

termo de doação, decreto de desapropriação (devidamente registrado em cartório de registro de 

imóveis) ou declaração de domínio público. 

O modelo para elaboração segue no Anexo VI. 
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3) Licenciamento ambiental (ou dispensa): Deverá apresentar Licença Ambiental, ou 

respectiva dispensa, emitida pelo órgão ambiental competente, nos termos da Lei nº 6.938, de 

1981, da Lei Complementar nº 140, de 2011, e da Resolução Conama nº 237, de 1997. 

 

4) Outorga do uso da água / autorização prévia (ou dispensa): Outorga do Direito de Uso 

dos Recursos Hídricos e/ou Licença para Construção de Obra Hídrica, ou respectiva dispensa, 

emitida pelo órgão de recursos hídricos competente, nos termos da Lei nº 9.433, de 1997.  

5) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (projeto, orçamento e de fiscalização): 

Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos projetos (ART de Projeto), 

do responsável pela elaboração do orçamento (ART de Orçamento) e de profissional indicado 

para fiscalização da execução das obras do convênio (ART de Fiscalização). Destaca-se que 

nas ART’s deve ficar claro a vinculação ao projeto em questão compatibilizando os 

quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única ART se as atribuições 

acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional. 
 

6) Declaração de compatibilidade dos quantitativos da planilha e dos preços com o SINAPI: 

Deverá apresentar uma declaração expressa, do profissional responsável pela autoria da Planilha 

Orçamentária e do Memorial de Cálculo dos Quantitativos Físicos, informado que há 

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes na Planilha Orçamentária com os 

quantitativos do projeto de engenharia e os custos da planilha de referência utilizada (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI ou SICRO2 - Sistema de 

Custos Rodoviários do DNIT). Deverá ainda constar o número do Convênio, objeto e nome do 

Concedente. 

O modelo para elaboração segue no Anexo VII. 

 

7) Declaração de indicação do engenheiro fiscal da obra: Apresentar uma declaração 

designando o profissional habilitado (engenheiro) em concordância com a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART de fiscalização. A declaração deve ser assinada pelo 

Prefeito do Município e também pelo profissional indicado. 

O modelo para elaboração segue no Anexo VIII. 

 

8) Declaração - Informação Técnica: Apresentar declaração que indique a existência de rua 

não pavimentada de leito natural já consolidada, e que não apresenta solos ruins ou 

impróprios. 

O modelo para elaboração segue no Anexo IX. 
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- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

ITEM C MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descritivo/ especificações técnicas destina-se à PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BAIÃO-PA. 

 

 Av. Antônio Baião 

 

Trecho: Da Av. Levindo Rocha até - PA-151 

 

ÁREA: 8.400m² - extensão de 1.050m x 8m de largura 

 

 Rua Getúlio Vargas 

 

Trecho: Entre Rua Barão do Rio Branco e Av. Santos Dumont 

 

ÁREA: 5.816m² - extensão de 1454 m x 4 m de largura 
 

 

Ao todo o projeto contempla: 

 

ÁREA: 14.216m² - Extensão de 2.904 m x  larguras variáveis de 4 a 8m. 

 

Para o dimensionamento do pavimento, fez-se três importantes estudos que auxiliam como 

base do projeto executivo. 

 

1 - O local já está consolidado, conformado e com camada de pavimento, porém este 

encontra-se em estado precário e por isso se faz necessária a execução de recapeamento 

das vias. 

 

2 - Avaliação do tipo e volume de trafego que irá utilizar o pavimento. Realizada a 

identificação do tipo de via, e a partir dela determinado o volume de trafego de acordo 

com a classe de uso do pavimento. 
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3 - Avaliação da acessibilidade foi feira com base nas normas NBR 9050 e NBR 16537, 

aonde é possível se dimensionar o piso tátil (rampa de acessibilidade), os espaços e 

equipamentos urbanos adequados afim de promover a integração dos acessos. 

 

- PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO 

 

Placa 

 

A placa identifica a obra. O seu investidor, o agente público responsável pela obra, 

empresa executora dos serviços, o preço do investimento e o responsável técnico, utilizada 

placa em aço galvanizado. Padrão Caixa. 

 

Barracão de obra 

 

Barracão completo executado em chapa de madeira compensada e de acordo com a 

composição SINAPI. 

 

Terraplanagem 

 

Operação em que é realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camada(s) do 

pavimento asfáltico, por processo mecânico a frio. 

 

O serviço de fresagem deve ser iniciado somente após a prévia marcação das áreas a 

serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no projeto de 

engenharia. 

Deve ser implantada sinalização provisória de regulamentação e advertência para a 

execução da obra. Durante a execução dos serviços, no caso de haver degraus, se 

inevitáveis, deve ser implantada sinalização específica, para advertir sua existência aos 

usuários, principalmente aos condutores de motocicletas. O DNIT dispõe de um Manual de 

Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias. 

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos asfálticos. 

Neste caso a área fresada não deve permanecer por mais de 3 (três) dias sem o devido 

recobrimento. 

A pista fresada só deve ser liberada ao tráfego se não oferecer perigo aos usuários, 

isto é, a rodovia deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da 

fresagem, tais como degraus, ocorrência de buracos e descolamento de placas. 
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Execução: 

 

a) As áreas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no 

campo, pelo DNIT. 

 

b) Quando o material da fresagem for destinado à reciclagem, anteriormente à fresagem 

deve ser retirado o excesso de sujeira e resíduos da superfície do pavimento, por meio de 

varrição mecânica. 

 

c) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser 

iniciada na borda mais baixa da faixa de tráfego, com a velocidade de corte e avanço 

regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessário, de agregados que 

deverão ser utilizados na reciclagem. 
 

d) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento contínuo de água, para 

resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissão de poeira. 
 

e) Durante a operação de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo 

tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a caçamba do caminhão e transportado para 

o local para seu reaproveitamento ou para o bota-fora. Os locais de bota-fora devem ser 

previstos no projeto ou indicados pela construtora, devidamente aprovados pela 

Fiscalização, e em conformidade com a Resolução CONAMA nº307/2002. 
 

f) Os locais que sofreram intervenção da fresagem devem ser limpos, preferencialmente 

por vassouras mecânicas, podendo ser usados, também, processos manuais. Recomenda-

se que em seguida seja aplicado jato de ar comprimido ou água, para finalizar a limpeza. 
 

g) Deve ser realizado tratamento da superfície fresada onde permaneçam buracos ou 

desagregações. Nestas ocorrências, devem ser executados os serviços de reparos 

necessários, em conformidade com a respectiva Norma de Especificação de Serviço do 

DNIT. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro processo 

apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposição, se necessária, da 

camada granular subjacente e/ou execução de camada adicional de concreto asfáltico, 

após a necessária limpeza da superfície e aplicação da pintura de ligação. 

 

Pavimentação Asfáltica 

Pintura de Ligação 

 

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for 

inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer 

sinal de excesso de umidade. 
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Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por parte 

do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização 

exigidos nesta Especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento 

para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 

de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

 

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 
 

Execução: 

 

A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e 

qualquer material solto. 

 

Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto 

magro, a superfície da base deve ser umedecida. 

 

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu 

tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante 

betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x 

viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor a viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deverá estar entre 

20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). 

 

Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em 

decorrência da ruptura. 

 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante betuminoso diluído com 

água é de ±0,2 l/m2. 

 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 

deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em 

meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente assim que a primeira for permitida ao 

tráfego. 

 

A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, 

colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da 
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aplicação do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. 

Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. 

 

Construção de pavimento de concreto betuminoso a quente (CBUQ) 

 

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), 

base, regularização ou reforço do pavimento. 

 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva. 

 

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

temperatura ambiente for superior a 10ºC. 

 

Todo o carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do 

fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos 

pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para 

transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 

10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 

conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser 

vistoriados antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de 

operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização, em caso de CBUQ pronto: 

 

a) Caminhões basculantes para transporte da mistura; os caminhões, tipo basculante, 

para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas 

robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A 

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico óleo diesel, gasolina 

etc.) não é permitida.  

b) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para espalhamento e 

acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar 

e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As 

acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura 

exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 

marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e 

dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura 

sem irregularidade.  

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

constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. 
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Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que 

permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4kgf/cm². 

O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na 

densidade de projeto, enquanto está se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

 

Para execução observar o que segue: 

 

a) Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda 

ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma 

pintura de ligação.  

b) A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 

 

c) Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da 

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C.  

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

aplicação, nos veículos especificados anteriormente quando necessário, para que a 

mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser 

coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a 

mistura.  

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

conforme especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superfície da 

camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse 

espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do 

concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem 

é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, 

experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão 

variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida 

que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais 

elevadas. A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, 

a compactação deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada 

passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja 

atingida a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas 

mudanças de direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do 

equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser 

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.  

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

completo resfriamento. 
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Os procedimentos seguiram o exposto nas normas DNIT 031/2006-ES “Pavimentos 

flexíveis – Concreto Asfáltico – Especificação de serviço” e DNER – ES 313/97 “Pavimentação 

– concreto betuminoso” 

 

Acessibilidade 

 

É recomendado que os pisos táteis sejam assentados de forma integrada ao piso do 

ambiente, destacando-se apenas os relevos. 
 

A sinalização tátil direcional deve estar no eixo da faixa livre da calçada. Em calçadões 

ou passeios localizados em parques ou áreas não edificadas, a sinalização tátil direcional deve ser 

posicionada de acordo com o fluxo de pedestres. 

 

Deve ser implantada sinalização tátil direcional transversalmente à calçada, marcando as 

áreas de travessia. Quando houver foco semafórico acionável por pedestre, a sinalização tátil 

direcional deve estar alinhada ao foco semafórico. 

A sinalização tátil direcional nas faixas de travessia orienta o deslocamento entre uma 

calçada e outra. 

Seguir as demais especificações de execução e dimensionamento das normas NBR 9050 

E NBR 16337. 

 

Sinalização 

 

Sinalização Horizontal é um subsistema da sinalização diária que se utiliza de linhas, 

marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como 

função organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em 

situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos. 

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 

40°C ou estiver inferior a 5°C, e quando tiver ocorrido chuva 2h antes da aplicação. A diluição 

da tinta só pode ser feita após a adição das microesferas de vidro tipo IA, com no máximo 5% 

em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser 

expressamente determinada ou autorizada pela fiscalização. 

Sempre que houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as 

faixas demarcatórias devem receber previamente pintura de contraste na cor preta, para 

proporcionar melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da 

utilizada na demarcação. Se não for especificada, a espessura da aplicação deve ser de no 

mínimo 0,5mm. 
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A abertura do trecho ao tráfego poderá ser feita somente após, no mínimo, 30 minutos 

após o término da aplicação. Sendo a mesma feita de forma mecânica ou manual. 

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e 

configuração geométrica da sinalização horizontal. 

Nos casos de recuperação de sinalização existente, não é permitido o uso das faixas de 

pinturas existentes como referencial de marcação. 

Quando a marcação da pintura nova não for coincidente com a existente, e for necessária 

a remoção da pintura antiga, a remoção deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15405. 

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de 

contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes 

ou partículas de pavimento em estado de desagregação. 

As esferas de vidro retro-refletrivas tipo I B devem ser adicionadas à tinta na razão de 

200g/l de tinta, de modo a permanecerem internas à película aplicada. 

As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B ou C devem ser aspergidas 

concomitantemente com a tinta à razão de 350 g/m², resultando em perfeita incorporação das 

esferas de vidro na película de tinta. 

O fornecedor ou fabricante da tinta vinílica ou acrílica deve ser responsável pela 

realização dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta 

especificação. 

A contrata deve ainda: a) verificar visualmente as condições de acabamento; b) 

realizar controle geométrico, verificando sua obediência ao projeto. 

A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de 

cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o 

trecho ser refeito pela contratada, sem qualquer ônus adicional do contratante, dentro do prazo 

fixado. 

No cálculo da área a ser sinalizada para faixa de pedestres foram consideradas dimensões 

de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito 

– CONTRAN. 

 

A sinalização horizontal deste projeto contempla: 

 

 Linhas de bordo, com largura de 10cm, são dispostas em ambos os lados da via, ao longo 

de seu comprimento;  

 Linha divisória de faixas de rolamento, localizada no eixo da via, com espessura de 

10cm, possui comprimento de 1m e espaçamento de 2m. 
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Sinalização Vertical sinalização viária estabelecida através da comunicação visual, por 

meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical, implantados a 

margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a regulamentação do uso da via, 

advertência para situações perigosas ou problemáticas, entre outros. 

Definiu-se que o material a ser empregado na confecção das placas deve ser chapa de aço 

n. 16 (tratada), do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 

1,50 mm, bitola #16. Na escolha deste material foram também considerados os seguintes 

critérios: 

 

- durabilidade; 

- fácil manutenção e conservação; 

 -e compatibilidade entre os materiais da placa, da pintura e o da película. 

 

As chapas devem ser isentas de defeitos superficiais que prejudiquem sua utilização, 

perfeitamente planas, lisas e isentas de rebarbas, com acabamento brilhante e uniforme nos dois 

lados. 

Neste projeto é proposta a utilização de placas refletivas através da utilização de películas 

que retro refletem os raios luminosos incidentes dos faróis. As placas devem ter fundo e todos os 

seus elementos refletivos, à exceção de quando especificada a cor preta, cuja utilização em 

película retrorrefletiva é proibida, pois esse material torna-se cinza-claro com a incidência de luz. 

A escolha do material a ser empregado foi feita segundo critérios de visualização da 

sinalização e de distância de legibilidade necessárias à segurança do trânsito. Esta especificação 

corresponde à Película Tipo I-A, conforme determinado em norma técnica de Sinalização 

Vertical Viária – Películas – Requisitos NBR 14644, elaborada pela ABNT. 

Quanto à durabilidade devem apresentar um desempenho satisfatório para um período de 

no mínimo sete anos, em exposição normal, vertical e estacionária. Ao final deste período as 

películas refletivas devem possuir uma retrorrefletância residual de no mínimo 50% do valor 

inicial. 

Devem ser seguidos os métodos de ensaio previstos pela norma ABNT. 

As placas devem ter a face oposta, após a limpeza, pintada em Tinta esmalte sintético 

semi-fosco na cor preta. 

 

Drenagem 

 

Execução da Sarjeta: 

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

 Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada. 

 Instalação das formas de madeira.  
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 Lançamento e adensamento do concreto. 

 Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

 Execução das juntas. 

 Execução da guia: 

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

 Execução das guias com máquina extrusora. 

 Execução das juntas de dilatação. 
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- PEÇA GRÁFICA AV. ANTONIO BAIÃO: 
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- PEÇA GRÁFICA RUA GETÚLIO VARGAS: 
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- MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT. RECAP. AV. ANTONIO BAIAO: 
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- MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT. RECAP. AV. GETÚLIO VARGAS 
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- MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT. RECAP. SERV. PREL. N DES. 
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- MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT. RECAP. COMP. PROJ. EXEC. NÃO 

DESONERADO 
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- MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT._RECAP. _MOBILIZAÇÃO - NÃO 

DESONERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

OUTROS DOCUMENTOS DO PROCESSO 

 

- DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO PROJETO SIMPLIFICADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

- DOCUMENTO DE DOMÍNIO PÚBLICO DA ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL – DLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

- DECLARAÇÃO OUTORGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

RRT fiscalização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

- RRT projeto e orçamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

- DECLARAÇÃO DE COMPATIB. DOS QUANT. DA PLAN. E DOS PREÇOS DO 

SINAPI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

- DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

- DECLARAÇÃO - INFORMAÇÃO TÉCNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

- JUSTIFICATIVA NÃO EXECUÇÃO DRENAGEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

- NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA RECAPEAMENTO BAIAO/PA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

  

Por este instrumento público de procuração ou 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 

representá-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM, 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) 

(Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

ANEXO III 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do 

representante legal), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da cédula de 

identidade RG nº . . . . . . . . . . . . . . . . . do Estado do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do 

documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 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. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 (Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

ANEXO IV 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA 

EMPRESA 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do 

representante legal), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da cédula de 

identidade RG nº . . . . . . . . . . . . . . . . . do Estado do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do 

documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, para fins do 

disposto no item 13.3.15. do Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, 

é considerada: 

(  )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006 e suas alterações;   

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei  Complementar  

nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações. 

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do parágrafo 4º, art. 3º, do referido Diploma Legal 

 

Local e Data. 

 

 

 

_____________________________________ 

 (Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

ANEXO V 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do 

representante legal), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da cédula de 

identidade RG nº . . . . . . . . . . . . . . . . . do Estado do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do 

documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, que cumpre 

todos os requisitos de habilitação exigidos neste 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 neste Edital em referência Habilitação e Proposta 

de Preços, constantes dos itens 13 e 14  do edital da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-

CPL/PMB/ADM. 

E por ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei 

 

 

 

Local e Data. 

 

 

_____________________________________ 

 (Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

 

Declaramos, para o fim de atender ao Previsto no Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2018-CPL/PMB/ADM, que o (a) Sr. (a)___________________________________, CPF nº 

_______________________, na qualidade de representante da empresa 

________________________________________, CNPJ nº 

__________________________________, telefone_________________________________, 

compareceu na ________________________________, para verificação e certificação das 

quantidades, medidas e estado dos serviços a serem realizados e esclarecimento das atividades a 

serem executadas. 

 

Baião/PA, em ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Representante Setor de Engenharia de Baião/PA 

 

 

 

 

    _______________________________                           _______________________________ 

    Assinatura do vistoriador da Licitante                               Cargo e Identificação do vistoriador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 

ANEXO VII 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do 

representante legal), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da cédula de 

identidade RG nº . . . . . . . . . . . . . . . . . do Estado do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do 

documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, sob as penas da 

lei ,que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 

licitatório da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e Data. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 (Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Em atendimento a TOMADA DE PREÇO solicitado, que objetiva a Contratação de 

Empresa para execução de __________________________________ na 

_________________________________, no município de ______________/PA. 

Apresentamos nossa proposta nas seguintes condições: 

01) -  Preço Global:  

02) -  Prazo de Execução: _____dias; 

03) -  Prazo de Validade da Proposta: _____dias; 

04) -  Condições de Pagamento: 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 

PREÇO e seus anexos. 

Declaramos que o prazo da garantia integral dos serviços realizados será de no mínimo 

05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 

compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações dos serviços, 

num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal do 

Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Baião/PA, na forma do art. 69, combinado com 

o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Local e Data 

 

 

_________________________________________ 

(Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 
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ANEXO IX 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO 
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ANEXO X 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
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ANEXO XI 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 
MODELO SUGERIDO 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS POR ITEM 

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2018-CPL/PMB/ADM 

ITEM:   

Descrição:   

1
 -

 M
ã

o
-d

e-
 O

b
ra

 

Categoria Funcional Quant. Unid. Custo Horário (R$) Custo Total (R$) 

          

          

          

          

          

          

1. Total de Mão-de-obra   

  

2
 -

 E
q

u
ip

a
m

en
to

s Descrição Quant. Unid. Custo Horário (R$) Custo Total (R$) 

          

          

          

          

          

2 - Total de Equipamentos   

  

3
 -

 M
a

te
r
ia

is
 

Descrição Quant. Unid. Custo Horário (R$) Custo Total (R$) 

          

          

          

          

          

3 - Total de Materiais   

  

4
 -

 O
u

tr
o

s 
C

u
st

o
s Descrição Quant. Unid. Custo Horário (R$) Custo Total (R$) 

          

          

          

          

          

4 - Total de Outros Custos   

  

T
o

ta
is

 Preço Total (1+2+3+4)         

Taxa de B. D. I.         

Preço Unitário Final   
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ANEXO XII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

 
 

OBRA: Contratação empresa para execução de serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e 

sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas do município de Baião/PA (Av. Antônio Baião: 

trecho: da av. Levindo Rocha até - PA-151 - área: 8.400m² - extensão de 1.050m x 8m de largura) e 

(Rua Getúlio Vargas: trecho: entre rua Barão do Rio Branco e Av. Santos Dumont - área: 5.816m² - 

extensão de 1454 m x 4 m de largura) conforme termo de compromisso nº 0297/2017, firmado entre 

o Ministério da Integração e o município de Baião/PA. 

ITEM DESCRIÇÃO % 

A BONIFICAÇÃO (LUCRO)     
 

              

B DESPESAS INDIRETAS     
 

B.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     
 

B.2 SEGUROS       
 

B.3 RISCOS       
 

B.4 GARANTIA       
 

B.5 DESPESAS FINANCEIRAS     
 

              

C IMPOSTOS        

C.1 PIS          

C.2 ISS          

C.3 COFINS        

C.4 CPRB          

              

  BDI = {[(1+B.1+B.2+B.3+B.4) x (1+B.5) x (1+A) / (1-C)} -1 

   TOTAL - BDI 

Notas: 

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço 

conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001. 

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de 

Tributação da Empresa 

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03. 

4) As parcelas dos itens que compõem analiticamente o BDI são só limites referenciais máximos adotados 

pela Administração consoante com art. 40, inciso X, da Lei n. 8.666/93. 

1,65, após 31/12/2008, reduzir do insumo o percentual de 7,6% da COFINS, conforme art. 3º da Lei nº 

10.833/03, combinado com o Inciso XX, do art. 10, da mesma Lei. 
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ANEXO XIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

DESCRIMINAÇÃO HORISTA %                     

GRUPO A   

A-1 - INSS - 

A-2 - SESI  

A-3 - SENAI  

A-4 - INCRA  

A-5 - SEBRAE  

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO  

A-7- SEG. ACID. TRABALHO  

A-8 - F.G.T.S.  

A-9 - SECONCI - 

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 
 

    

GRUPO B   

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO  

B-2 - FERIADOS  

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE  

B-4 - 13° SALÁRIO  

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE  

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS  

B-7 - DIAS DE CHUVA  

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO  

B-9 - FÉRIAS GOZADAS  

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE  

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIAS DE A 
 

GRUPO C   

C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO  

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO  

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS  

C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 50% sobre [A2 + (A2 x B)] 

(supondo apenas rescisões por despedida injusta) 
 

C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL  

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIAS DE A 
 

GRUPO D   

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 
 

D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 
 

    

GRUPO E   

E - OUTROS DIVERSOS  

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES  

    

T O T A L       G E R A L (%) 
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ANEXO XIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

Eu, ________________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 

do RG nº _______________, PC/(UF), e do CPF nº ____________________, na condição de 

representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 

denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE 

PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

(a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-

CPL/PMB/ADM foi elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da 

mesma não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-

CPL/PMB/ADM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2018-CPL/PMB/ADM não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2018-CPL/PMB/ADM não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2018-CPL/PMB/ADM antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2018-CPL/PMB/ADM não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável 

pelo certame antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Local e Data. 

 

 ____________________________________ 

(Nome do Representante) 

CPF nº do Representante 

RG nº do Representante 
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ANEXO XV 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A PREFEITURA DE BAIÃO PARA 

INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES. 

 DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. 

 DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO. 

 

 

 DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES DECLARAÇÃO

COMPLEMENTARES 

 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

(A empresa ____________, inscrita no CNPJ: ___________, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ 

e inscrito no CPF nº _____________,, autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal 

de Baião/PA a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a 

habilitação no processo licitatório da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-

CPL/PMB/ADM. 

 

Baião (PA),           de                          de 2018. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

  

 

 DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DECLARAÇÃO

APRESENTADOS 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

             Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do 

Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM, sendo verídicas e fiéis 

todas as informações e documentos apresentados.  

 

Baião (PA),           de                          de 2018. 

 

________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

 

À  

Prefeitura Municipal de Baião/PA 

End. Praça Santo Antônio, nº 199 – centro – Baião/PA 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ: ___________, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ 

e inscrito no CPF nº _____________, DECLARA para os devidos fins de direito que não 

possuímos em nosso quadro de empregados servidor público.   

 

Baião (PA),           de                          de 2018. 

________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO XVI 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº 2018.... 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

QUE ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BAIÃO E A EMPRESA 

..............................................................., 

CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICIPIO DE BAIÃO-PA, pessoa 

jurídica de Direito Público Interno, portadora do CNPJ sob o nº .................................., com sede 

na .........................................., CEP: ........................................, cidade de Baião/PA, neste ato 

representado pelo Exmº  Senhor ....................................... no exercício de seu mandato, 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº  ..................... e 

órgão emissor e do CPF/MF nº ..........................., residente e domiciliado na 

.................................., cidade de Baião/PA, CEP: ............................., doravante denominado 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa ......................................, portadora do CNPJ (MF) 

..................................., Inscrição Estadual nº ............................ e Inscrição Municipal nº 

.................................., estabelecida sito a a..................................................., CEP: ......................, 

neste ato devidamente representado por seu sócio-diretor, Sr. ....................................., 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº 

............................... e do CPF/MF nº ........................, residente e domiciliado na 

.........................................................., resolvem nos termos do resultado do processo licitatório na 

modalidade TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2018-CPL/PMB/ADM, ajustar a celebração do 

presente Contrato Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente aceita abaixo 

transcrita: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 – O objeto da presente é a contratação empresa para execução de serviços de terraplanagem, 

pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas do município de 

Baião/PA (Av. Antônio Baião: trecho: da av. Levindo Rocha até - PA-151 - área: 8.400m² - 

extensão de 1.050m x 8m de largura) e (Rua Getúlio Vargas: trecho: entre rua Barão do Rio 

Branco e Av. Santos Dumont - área: 5.816m² - extensão de 1454 m x 4 m de largura) conforme 

termo de compromisso nº 0297/2017, firmado entre o Ministério da Integração e o município de 

Baião/PA, nos termos do Projeto Básico Completo, Planilha Orçamentária, Especificações e 

Normas Técnicas e demais elementos. 
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 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato está vinculado ao procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE 

PREÇO Nº. 001/2018-CPL/PMB/ADM, sob a égide da Lei Federal nº. 8.666/93 além de outras 

legislações complementares, as quais amparam o presente contrato para todos os efeitos legais, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

3.1. Os serviços deverão ser executados com total segurança e qualidade devidamente testados, 

conformes solicitações feitas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

3.2. As execuções dos serviços só poderão começar após a fixação da placa da obra, ordem de 

serviço e a presença do engenheiro ou arquiteto do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal 

de Baião/PA. 

3.3. A execução da obra deverá atender as especificações das NR 18, 22, 24 e 26 (normas 

regulamentadoras) no que tange a sinalização da obra e instalação sanitária utilizada pelos 

funcionários. 

3.4. Nenhum serviço será permitido com chuva intensa principalmente com possibilidade de 

descarga atmosférica para que não ocorram acidentes. 

3.5. Ferramentas cortantes e pontiagudas não poderão estar soltas pelo chão e suas superfícies 

cortantes e pontiagudas deverão estar protegidas. 

3.6. Todos os funcionários da contratada deverão estar com suas Carteiras de Trabalho (CTPS) 

devidamente assinadas e com os recolhimentos do INSS em dia. 

3.7. A limpeza da obra se dará durante e ao término da mesma. 

3.8. Qualquer prejuízo a terceiros durante a execução dos serviços realizados pela contratada será 

de inteira responsabilidade da mesma. 

3.9. Os funcionários da contratada deverão estar com todos os EPI’s necessários para cada 

atividade (Farda, capacete, óculos de proteção, luvas, botas, protetor solar, máscara e protetor 

auricular). 

3.10. Qualquer alteração na execução dos serviços só será realizada com autorização da 

fiscalização da Secretária Municipal de Infraestrutura. 

3.11. Todos os projetos referentes a esta atividade ou outros esclarecimentos serão fornecidos e 

elucidados pela Secretária Municipal de Infraestrutura. 

3.12. A contratada deverá apresentar boletim de medição dos serviços executados mensal e/ou a 

cada 30 dias (trinta), conforme descrito no critério de medição, à fiscalização para análise e 

parecer deferindo ou indeferindo o referido boletim. 

3.13.  Encaminhar para a Secretaria Municipal de Finanças as notas de empenhos e respectivas  

notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.14. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

3.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste 

Contrato. 
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3.16. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

3.17. A empresa CONTRATADA responderá pelo prazo de cinco anos, pela execução da obra 

em sua solidez e segurança, com base no art. 618 do Código Civil;  

3.18. Não poderá A contratada pleitear acréscimo de preço sob a alegação de falhas, omissões 

ou inexigibilidade de qualquer natureza, bem como as decorrentes de sua vistoria e visita aos 

locais da execução dos serviços. 

3.19. Manter no local dos serviços com fácil acesso ao Fiscal um “Diário de Obras” em que as 

partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando for o 

caso;  

3.20, Fornecer todos os equipamentos necessários á execução dos serviços, tais como, 

ferramentas, maquinaria e aparelhamento, responsabilizando-se pela guarda, segurança e 

proteção de todo o equipamento utilizado, até a conclusão dos serviços; 

3.21. Fornecer e instalar todos os materiais necessários ao pleno funcionamento do espaço 

trabalhado; 

3.22. Fornecer garantia contra quaisquer defeitos ou falhas de execução dos serviços, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo 

da Obra; 

3.23. Remover o entulho durante a execução e ao final de cada etapa do serviço, procedendo à 

limpeza esmerada das áreas adjacentes às da execução dos trabalhos, que possam vir a ser 

afetadas por sujeira dos mesmos, de modo a não prejudicar os trabalhos realizados pelo 

contratante; 

3.24. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do contrato, conforme previsto neste 

instrumento; 

3.25. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

3.26. Apresentar ART de responsabilidade técnica de execução da obra, fornecido por técnico 

registrado no CREA/CAU; 

3.27. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado 

no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. Efetuar os pagamentos mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela 

fiscalização à contratada. 

4.2. Receber o serviço do objeto contrato, nos termos, prazos, condições e especificações 

estabelecidas no instrumento contratual. 

4.3. Designar servidor com competência e habilidade para fiscalização da execução dos serviços. 

4.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o 

contraditório e ampla defesa. 

4.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e projetos e 

demais condições que a fiscalização jugar necessárias à execução do objeto. 

4.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
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4.7. Paralisar os serviços quando a segurança dos colaboradores bem como dos transeuntes 

estiverem correndo perigo em decorrência das atividades. 

4.8. Emitir Ordem de Serviço à Empresa vencedora da licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência do presente contrato será de 90 (noventa) dias corridos, a partir da ordem de 

serviço, podendo ser prorrogado de acordo com a lei vigente de licitações e contratos 

administrativos. 

5.2. O prazo previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela 

Contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente 

comprovado e aceito pela Administração Pública Municipal. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

6.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

6.3.  Constituem motivos para rescisão do Contrato, com as consequências contratuais e as 

previstas na legislação vigente: 

6.3.1.  O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

6.3.2.  O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

6.3.3.  A lentidão no seu cumprimento, levando a Coordenação de Engenharia da Prefeitura 

Municipal de Baião/PA a comprovar a não conclusão da obra, nos prazos estipulados; 

6.3.4.  O atraso injustificado no início da obra; 

6.3.5.  A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação a Prefeitura Municipal de 

Baião/PA, por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias corridos ou alternados, acarretará a 

rescisão unilateral do Contrato. Esta paralisação será caracterizada pela constatação de efetivo 

insuficiente ao volume da obra a ser realizada. Também ficará comprovada a paralisação se a 

medição mensal de serviços a serem faturados ou produzidos na etapa prevista no Cronograma 

Físico-Financeiro não atingir o mínimo de 30% (trinta por cento) do total previsto; 

6.3.6.  Subcontratação total do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com 

outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitida no Edital. 

6.3.7.  Desatendimento das determinações regulares feitas por escrito pelo gestor ou fiscal da 

obra; 

6.3.8.  Cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato, anotadas na forma do Art. 67, 

§ 1º, da Lei 8.666/93; 

6.3.9. Decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

6.3.10. Dissolução da sociedade 

6.3.11.  Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

prejudique a execução deste Contrato; 
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6.3.12.  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela Prefeitura Municipal de Baião/PA e exaradas no processo administrativo a 

que se refere o presente contrato; 

6.3.13. A supressão, por parte da Coordenação de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Baião/PA, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do limite 

permitido no Art. 65, § 1º, na Lei nº. 8.666/93, salvo em situações onde houver comum acordo 

entre a Prefeitura Municipal de Baião/PA e a CONTRATADA. 

6.3.14.  A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Baião/PA, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra; ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à 

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até que seja normalizada a situação; 

6.3.15.  O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal 

de Baião/PA decorrentes da obra, ou parcelas desta, já recebidos ou executados, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado à CONTRATADA o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação; 

6.3.16.  A não liberação, por parte da Prefeitura Municipal de Baião/PA, de área, local ou objeto 

para execução da obra, nos prazos contratuais; 

6.3.17.  Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato. 

6.3.18. Descumprimento do disposto no artigo 55, inciso XIII, da lei 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

6.4. A Prefeitura Municipal de Baião/PA poderá rescindir por ato unilateral e escrito o presente 

Contrato nas hipóteses previstas nesta cláusula, e amigavelmente, por acordo entre as partes 

reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA; e judicialmente, nos termos da legislação. 

6.5. A rescisão por ato unilateral da Prefeitura Municipal de Baião/PA acarretará as 

consequências previstas no art. 80, inciso I a IV, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

-  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
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perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou penalidade; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 

descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que 

deram causa à penalidade; 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 

cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 

comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 

formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ ....................... (...............................................), a 

ser pago no prazo de até trinta dias; 

8.2 - O pagamento será efetuado conforme liberação dos recursos e mediante apresentação de 

medição da obra, após a apresentação da nota fiscal, e ou recibo devidamente atestado por 

servidor Municipal qualificado; 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato 

atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que 

será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo 

número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

8.3 - O pagamento dos serviços será feito após a entrega do relatório de auditoria pelo setor 

competente de engenharia da Prefeitura de Baião/PA, depois de conferidos, aceitos e 

processados pelo órgão fiscalizador do contrato, e desde que comprovado o cumprimento dos 

deveres e obrigações da CONTRATADA; 

8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;  

8.5 - No valor a ser pago pelo objeto, compreende todos os serviços necessários à plena 

execução do objeto contratual, abrangendo todas as despesas ao mesmo concernente diretas ou 

indiretas, materiais, mão-de-obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, impostos, 

taxas e licença, custos diretos, indiretos e, enfim, quaisquer outras, ainda que não citadas, sendo 

a única remuneração devida ao cumprimento das obrigações ora assumidas. 
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CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do CONTRATANTE, na 

dotação orçamentária: Exercício 2018: 

 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Baião 

Unidade Orçamentária: .....................................................: 

Atividade Programática: ...................................................; 

Categoria Econômica: ....................................................... 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 

das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO.  

 

11.1. A FISCALIZAÇÃO será executada por servidor designado pela Prefeitura Municipal de 

Baião/PA, com apoio técnico de comissão designada pelo Senhor Prefeito, através de Portaria. 

11.2. A execução de serviços poderão ser sub-empreitados, caso haja autorização prévia da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA, para os quais deverão ocorrer emissão e registro de ART e/ou 

RRT em separado da execução total da obra, tendo como contratante a CONTRATADA, com 

via entregue formalmente na Secretaria a FISCALIZAÇÂO, para composição do processo da 

obra. 

11.3. Caso ocorra falta de descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou 

equipamento a ser utilizado, deverá ser solicitado orientação à FISCALIZAÇÃO. 

11.4. Todo e qualquer serviço considerado inaceitável (NÃO CONFORMIDADE) pela 

FISCALIZAÇÃO, deverá ser refeito sem ônus para a CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os 

endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;  

12.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão 

considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade 

para a execução do mesmo;  

12.3. A CONTRATADA declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em 

nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de 

responsabilidade pela execução incorreta dos serviços. 

12.4. A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a 

qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo. 
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12.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

12.6. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e 

exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

13.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos 

de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

13.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Baião, Estado do Pará, como o único capaz de dirimir as 

dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

13.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

    Baião/PA, ........ de ................. de 2018 

 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal de Baião/PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

 

1) _______________________________________ 

Nome: 

CPF nº: 

 

2) _______________________________________ 

Nome: 

CPF nº: 
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