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EDITAL RETIFICADO 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 
 

 
 

 

Processo Administrativo nº 18210.04.06.2022 – SEMIOBS-PMO/AP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E 

CALÇADA. CONVÊNIO Nº 373/PCN/2020 - SICONV 905676/2020 
 

 
DADOS GERAIS DA DISPUTA 

 

LOCAL: Sala de reuniões do prédio-sede da Prefeitura Municipal de Oiapoque, situada na Rua 

Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, Bairro Centro, Oiapoque-AP, CEP n° 68.980-000. 

Apresentação de Habilitação (envelope nº1) e Propostas (envelope nº 2): até DIA     

17/06/2022 - 8h00min; 

Abertura da Sessão: 17/06/2022 - 9h00min; 

 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública seguirão o 

horário de Brasília–DF 

Critério de Julgamento: Menor Preço GLOBAL 

 

Impugnações e Esclarecimentos, nos termos do art. 41, Lei 8.666/93: até dia 10/06/2022, pelo 

e-mail: ccl.oiapoque@gmail.com  

mailto:ccl.oiapoque@gmail.com


 

  

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
                                                  

 

 

1. PREÂMBULO 

 

O Prefeito Municipl de Oiapoque - Estado do Amapá, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação, designado pelo Decreto n.º 659/2021–GAB/PMO/AP, de 21 de 09 de 

2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n° 8.666/93, fará realizar 

licitação, na modalidade Concorrência – na forma presencial, do tipo menor preço global 

mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2. DA LEGISLAÇÃO 

 

2.1. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos 

legais seguintes: 

2.1.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

2.1.2. Lei Complementar Federal 123/06, com alterações da Lei 147/14(ME/EPP); 

2.1.3. Lei Complementar Estadual 108/2018(ME/EPP/MEI); 

2.1.4. Demais exigências deste edital e seus anexos. 

 

3. DO OBJETO 

3.1. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA. CONVÊNIO Nº 

373/PCN/2020 - SICONV 905676/2020, de acordo com o PROJETO BÁSICO e 

especificações técnicas, que passam a fazer parte integrante deste Edital, os quais poderão 

ser examinados e/ou adquiridos pelas empresas interessadas em participar do Certame, em 

link específico divulgado no site da Prefeitura de Oiapoque-AP: www.oiapoque.ap.gov.br e 

ainda na sala da CCL/PMO/AP, sito à Rua Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, Bairro 

Centro, Oiapoque-AP, CEP n° 68.980-000 Centro-Oiapoque-AP. 

3.1.1. Junto ao Edital serão disponibilizados, em formato eletrônico(em midia – 

cd/rom-pendrive), o Projeto Básico e os seguintes documentos: 

3.1.1.1. Caderno de Especificações Técnicas; 

3.1.1.2. Planilhas com Orçamento, CPUS, Cronograma Físico Financeiro, 

BDI, e  desembolso; 

http://www.oiapoque.ap.gov.br/
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3.1.1.3. Projetos. 

3.2. Local dos SERVIÇOS: Consta no item ESTUDOS PRELIMINARES Projeto Básico. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. Os recursos orçamentários para a execução do objeto desta Licitação no                  valor 

máximo de R$ 7.011.991,72 (SETE MILHÕES ONZE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVO). 

4.1.1. Programa de Trabalho: 1545120541D730001 e CONTA 449051 – obras 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Concorrência quaisquer licitantes que: 

5.1.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência; 

5.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste 

edital; 

5.1.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital. 

5.2. Não poderão concorrer neste Concorrência: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

5.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

em processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

5.2.7. nstituições sem fins lucrativos e Sociedades cooperativas (parágrafo único do art. 

12 e art. 10 da Instrução Normativa/SEGES nº 05/2017); 

5.2.8. Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, 

familiar detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou de autoridade hierarquicamente superior 

no âmbito do órgão contratante. 
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6. DO PROCEDIMENTO 

 

6.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão realizados pela 

Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública, o credenciamento dos 

representantes das licitantes, o recebimento e a abertura dos envelopes “Proposta” e 

“Documentos de Habilitação”, correspondentes a esta Concorrência, conforme disposto na 

Lei nº 8.666/1993. 

6.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, ou que 

trocar o conteúdo dos envelopes – a não ser como ouvinte. 

6.3. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se perante a 

Comissão Permanente de Licitação, comprovando possuir poderes para participação nesse 

procedimento licitatório. 

6.4. Uma vez iniciada a abertura do envelope “Documentos de Habilitação” será realizada 

a consulta “on-line” ao SICAF, como condição prévia ao exame de habilitação do licitante, 

para averiguar se o licitante cumpre as condições de participação. 

6.5. Será devolvido aos concorrentes inabilitados os envelopes fechados das propostas, 

desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

6.6. A abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, ocorrerá 

após a etapa recursal, momento o qual será verificado a conformidade da Proposta com os 

requisitos exigidos no edital, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis. 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Até o dia, horário e local fixados nas informações gerais deste edital, cada licitante 

deverá apresentar a Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua 

Documentação Habilitatória e a Proposta de Preços, em envelopes separados, 

fechados e rubricados no fecho e, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, 

em caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

CONCORRÊNCIA Nº     /2021-CCL/PMO-AP  

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

LICITANTE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

CONCORRÊNCIA Nº     /2021-CCL/PMO-AP  

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

LICITANTE: 

 

7.2. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando 

para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. 

7.2.1. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 

Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois 

envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da 

sessão pública. 

7.2.2. Dentro de cada Envelope deverá ser entregue, a documentação habilitatória e a 

proposta de preços IMPRESSA e em mídia digital (Pen Drive, CD Rom, etc.). 

7.2.2.1. Esta mídia deverá seguir o índice estabelecido nos itens 7.4 e 7.6. 

7.2.2.2. A mídia será conferida após a abertura de cada envelope, durante a sessão 

presencial. Em caso de discordância, com a documentação entregue, a mídia será 

desconsiderada. 

7.3. Na habilitação, os documentos deverão ser redigidos em português, digitados ou 

impressos  por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou 

entrelinhas, com carimbo  padronizado e assinatura do responsável pela empresa, nas 

declarações (anexos), ou outros documentos onde seja necessário; devendo conter: 

7.3.1. A razão social, o endereço com CEP, telefone, e-mail da licitante e o número 

desta licitação. 
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7.3.2. Quando apresentados em cópias reprográficas, deverão estar devidamente 

autenticados através de cartório competente ou por servidor da Administração, 

CPL- PMO/AP – neste caso as empresas deverão apresentar os originas e cópias da 

documentação para conferência, até 03 (três) dias antes da data marcada para a sessão 

de abertura da licitação. 

7.4. A apresentação dos documentos deverá ter a ordem estabelecida neste Edital, 

encadernadas  no formato A4, dentro de envelopes devidamente numerados. 

7.5. As propostas e seus anexos (ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, CPU), deverão estar carimbadas e assinadas 

e/ou rubricadas em todas as vias, pelo (s) responsável (eis) da empresa, sócio, Diretor 

ou Gerente e pelo (s) responsável (eis) técnico (s) da mesma. 

7.6. Devem ser colocados o índice e a numeração das folhas, apresentando ao final um 

termo de  encerramento para a habilitação e outro para a proposta financeira, conforme 

modelo do anexo I, onde conste o número de folhas que compõem a documentação de 

habilitação e da proposta com seus anexos. A numeração da documentação e da proposta 

deverão ser distintas. 

7.7. Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 

relacionados  neste Edital. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Para a realização do Credenciamento dos licitantes, estes deverão entregar à Comissão 

Permanente de Licitação: 

8.1.1. Cópia da Carteira de Identidade, ou de outra equivalente e do documento que dê 

poderes ao representante para manifestar-se durante a reunião de abertura dos 

envelopes “Documentação” e “Proposta” relativas a esta Concorrência. 

8.1.2. Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, 

mediante estatuto/contrato social ou instrumento público/particular de procuração, 

ou documento equivalente, no caso, assinado pelo representante e/ou representantes 

legais da empresa. 

8.2. Entende-se por documento credencial: 

8.2.1. Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 

dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus 

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

8.2.2. Procuração ou documento equivalente (Anexo VII), da licitante com poderes 

para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome, em qualquer fase 

desta Concorrência; 

8.2.3. O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 

lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao 

direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os 

atos pertinentes a este Concorrência. 

8.2.4. Deverá ser comprovada a assinatura do dirigente, mediante original do 

contrato social ou equivalente, caso não seja apresentada procuração registrada 

em cartório. 

8.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

8.4. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Comissão 

Permanente de Licitação ficará impedido de se manifestar em qualquer das etapas posteriores 

ao Credenciamento, podendo apenas participar da sessão como ouvinte. 

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA – ENVELOPE Nº 01 

9.1. No envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO, as licitantes deverão apresentar documentos 

especificados neste Edital, 01 (uma) via, separadamente, autenticadas em Cartório 

competente ou por servidor da Administração (CPL), conforme o subitem 7.2.3. 

9.2. A licitante interessada em participar desta Concorrência deverá apresentar os 

seguintes Documentos: 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou, 

9.2.1.2. 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, 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; e 

9.2.1.4. 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. 
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9.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.2.2.1. Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), datada de no máximo 90 (noventa) dias anteriores a data da licitação.  

9.2.2.2. Prova de regularidade com a fazenda estadual do domicilio ou sede; 

9.2.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Federais, à Dívida Ativa da União e Débitos Relativos às Contribuições 

Previdenciárias e às de Terceiros/Certidão Negativa de Débito-CND, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

9.2.2.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais 

e de Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado; 

9.2.2.5. Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenação de 

Arrecadação, Tributação e Fiscalização-CATF, da Prefeitura do Município ou 

equivalente, na forma da lei; 

9.2.2.6. Certidão Negativa de Execução Fiscal, expedida pela Procuradoria Geral do 

Município sede da licitante. 

9.2.2.7. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa 

Econômica Federal. 

9.2.2.8. A licitante apresentará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, 

em atendimento a Lei nº 12.440/2011, do TST. 

9.2.2.9. Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 

9.2.2.10. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal e 

trabalhista, (somente as certidões), será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

conforme art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se tal 

procedimento, somente para as Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP). A contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame. 

9.2.2.11. Cadastro Técnico Federal do IBAMA de Atividade Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF-APP. 

9.2.2.12. Licença de Operação emitida pelo Instituto Municipal de Meio 
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Ambiente da sede da licitante. 

9.2.2.13. As certidões exigidas deverão estar dentro dos prazos de validade nelas 

constantes ou, não havendo deles menções, devem corresponder ao prazo máximo 

de expedição de 60 (sessenta) dias anteriores à data de apresentação da Habilitação 

e Proposta, exceto as que possuírem sua validade. 

 

9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

9.2.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Certidão 

Judicial Cível Negativa, expedida pelo Distribuidor de Juízo da sede da empresa 

licitante, até no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da presente 

Licitação. 

9.2.3.2. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na 

forma da lei e regulamentos na data de realização deste Concorrência, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão 

pública de abertura deste Concorrência; 

9.2.3.3. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último 

exercício social exigível, apresentado na forma da lei; 

9.2.3.4. Os documentos exigidos na Condição anterior deverão comprovar: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1; 

 

9.2.4. Qualificação Técnica: 

9.2.4.1. As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Comprovação da licitante de que dispõe de responsável(eis) técnico(s), na 

data de abertura das propostas, profissional(ais) de nível superior (de acordo 

com a exigência dos serviços), Engenheiro Civil ou Arquiteto, 

reconhecido(s) pelo CREA e/ ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ ou CAU de 

qualquer região do Território Nacional onde os serviços foram executados, 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes 

Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão 
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ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, para empresas privadas, serviços/obras com 

características equivalentes ou superiores, limitadas estas exclusivamente as 

parcelas da obra de maior relevância técnica e/ou valor significativo do 

objeto da licitação. 

  a1) Entende-se por compatível em características, para este fim, a apresentação 

de atestados que contemplem, no mínimo, a execução de serviços com as 

características do quadro abaixo: 

 ITEM/SERVIÇOS  

1 - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 

x 25 cm, espessura 6 cm, quantidade minima 7.260,60m²; 

2 - Meio fio de concreto, quantidade minima de 2.280,00m; 

3 - Corpo de BSTC D = 0,60 m, quantidade minima 286,20m; 

4 - Corpo de BSTC D = 0,40 m, quantidade minima 151,20m 

5 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, 

quantidade minima 286,80m³; 

6 - Concreto fck = 25mpa, quantidade minima 68,49m³ 

 

b) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

certame: 

i.  O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; 

ii. O prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante. 

c) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este item 

poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 

1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja  aprovada pela Administração. 

d) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
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apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), 

endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e 

serviços de engenharia. 

 

9.2.5. Cumprimento de requisitos constitucionais: 

a) Declaração (modelo anexo VI) da licitante de que não possui em seu quadro 

de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 

 

9.2.6. Declaração ME/EPP: 

9.2.6.1. Certidão ou a Declaração da licitante de que está enquadrada como 

Microempresa–ME ou Empresa de Pequeno Porte–EPP (Anexo V). 

9.2.6.2. A falta desta declaração implicará na não aceitação dos benefícios da 

Lei das ME/EPP. 

9.2.7. Dos compromissos assumidos 

9.2.7.1. Com fundamento no art. 31, § 4º, da Lei nº 8.666/93, a licitante, sob pena 

de inabilitação, deverá apresentar Declaração em papel timbrado, carimbada e 

assinada pelo representante legal da empresa, do(s) compromisso(s) contratual (ais) 

contraído(s) pela proponente, com órgãos Federais, Estaduais e Municipais no 

Estado do Amapá-AP, e/ou da sede da licitante, informando, no mínimo, o(a) 

contratante, nº. do Contrato(s), objeto e saldo financeiro dos serviços ainda não 

medidos no(s) Contratos(s). 

9.2.7.2. Declarar, sob as penalidades da Lei, se for o caso, que a empresa licitante 

não se enquadra na exigência do subitem anterior, esta Declaração deverá ser 

emitida em papel timbrado, carimbada e assinada por seu representante legal. 

 

9.2.8. Declaração de vistoria: 

a) A vistoria é facultada. A critério da licitante, poderá agendar visita ao local 

dos serviços perante a Secretaria Municipal de Obras. 

9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
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habilitação deverão estar: 

9.3.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ, preferencialmente, informando o 

endereço da empresa, o e-mail empresarial, o telefone e demais dados que facilitem a 

comunicação entre esta CPL e a licitante. 

9.3.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; ou 

9.3.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que podem 

ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial; 

9.3.4. Datados dos últimos 12 (doze) meses até a data de abertura do Envelope nº 1, 

quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

9.3.5. Não se enquadram no prazo de que trata a alínea anterior os documentos cuja 

validade é indeterminada. 

9.4. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

estará habilitado para a fase de classificação. 

9.5. A Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

10. DA PROPOSTA-ENVELOPE Nº 02 

10.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 

impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 

empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

10.1.1. Índice da documentação; 

10.1.2. A razão social e CNPJ da empresa licitante; e-mail empresarial, telefone e 

demais dados que facilitem a comunicação entre este Municipio e a Licitante; 

10.1.3. A descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

10.1.4. Os preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 

considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital); 

10.1.5. A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo (anexo do 

Edital); 
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10.1.5.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá 

apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

10.1.5.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, 

tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto, mantendo-se compatível aos preços orçados; 

10.1.5.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

10.1.5.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o 

uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

10.1.6. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo anexo do Edital); 

10.1.6.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem 

como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

10.1.6.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 

componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

10.1.6.3. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 

possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na 

composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

a) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 

compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

10.1.6.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 

- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI (TCU, Súmula 254). 

10.1.7. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 

nominais como também sob a forma percentual, conforme modelo anexo do Edital; 

10.1.7.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 
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possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na 

composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

10.2. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 

Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, 

serão adotadas as orientações a seguir: 

10.2.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

10.2.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento 

10.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

10.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. 

10.5. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde 

que não haja majoração do preço proposto. 

10.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

10.7. Os preços ofertados, na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

10.8. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

certame. 

10.9. A proposta deverá conter ainda, sob pena de desclassificação: 

10.9.1. Descrição detalhada e as características dos SERVIÇOS ofertados de acordo 

com o anexo I; 

10.9.2. Trazer o prazo de garantia dos SERVIÇOS, expressos na proposta; 

10.9.3. Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela 

licitante; 

10.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Concorrência, 
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inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.11. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos 

I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

10.11.1. Apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

10.11.2. Não atenderem às exigências contidas nesta Concorrência. 

10.12. A licitante deverá indicar o preço unitário, total e GLOBAL da proposta, fixo e 

irreajustável, devendo já estar inclusos os impostos, taxas, fretes, seguros e garantia, bem 

assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

10.13. Somente será aceita cotação em moeda nacional, em algarismos e, também por 

extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor 

além dos centavos. 

 

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

11.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 

01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

11.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 

permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem 

tumultos e perturbem ao bom andamento dos trabalhos. 

11.1.2. A pessoa interessada em participar da sessão de licitação deverá vestir 

adequadamente a máscara de proteção, preferencialmente sendo a PFF2, a FFP2, N95; 

e as máscaras confeccionadas com algodão e tricoline poderão ser usadas, desde que 

possuam mais de uma camada de proteção e ajuste adequado ao rosto cobrindo o nariz 

e a boca, sem aberturas que permitam a entrada ou saída de ar e gotículas respiratórias, 

continuam autorizadas. 

11.1.3. A pessoa interessada deverá respeitar o espaço mínimo de 1,5 metro entre as 

demais pessoas, obedecendo a sinalização das cadeiras a qual informará qual poderá 

ser utilizada. 
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11.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas. 

11.3.  A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 

nº 01 - Documentos de Habilitação. 

11.4. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

11.4.1. O Licitante deverá trazer caneta própria para assinatura dos envelopes. 

11.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, nos termos do subitem 7.1 deste Edital. 

11.6. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 

rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos 

os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 

concluída a fase de habilitação. 

11.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 

da decisão desfavorável do recurso. 

11.8.  Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 

n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 

que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 

público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

11.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito 

de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

11.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 

desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

11.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 
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11.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas 

que as inabilitaram ou desclassificaram. 

11.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

11.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

11.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por 

meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas, empresas de pequeno porte. 

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

11.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte a mesma terá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

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

de certidão negativa. 

11.13.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

11.14. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

11.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 

mediante publicação no Diário Eletrônico Oficial do Mnicipio de Oiapoque, com cópia em 

site oficial próprio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata 

 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL. 
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12.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, suspenderá a reunião para análise 

das mesmas. 

12.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

12.4. Será desclassificada a proposta que: 

12.4.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

12.4.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

12.4.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico e/ou 

anexos; 

12.4.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

12.4.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

12.4.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

12.4.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes 

para compor a unidade dos serviços. 

12.5. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

12.6. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

 

13. DO DESEMPATE 

13.1. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á a comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

13.1.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor 

preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

13.1.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 15 (quinze) minutos, caso o licitante esteja presente na sessão, e 

terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para apresentação da planilha de composições 
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unitárias. Quando a convocação ocorrer pelo Diário Oficial Eletrônico do Municipio de 

Oiapqoue e site eletrônico, a licitante deverá apresentar nova planilha de composições 

unitárias em até 24 horas, contados da comunicação na sessão ou da publicação do ato. 

13.1.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos 

mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

13.2. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os 

licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se 

identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

13.3. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 

das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o 

procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

13.4. Persistindo o empate, será aplicado os requisitos de preferência de contratação 

adotado pelo art. 3º, §2º da Lei nº 8.666/1993. 

13.5. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados. 

13.6. No caso de todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação 

poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 

escoimadas das causas de desclassificação. 

13.7. Devido ao Regime de Execução ser o de empreitada por preço global, será 

desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que seu custo global 

supera o correspondente custo global de referência fixado pela Administração, em 

conformidade com os projetos anexos a este edital, exceto se a proponente aceite ajustar 

sua planilha. 

13.8. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que: 

13.8.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 
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unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

13.8.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

13.8.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 

subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

13.8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para 

o exame da proposta. 

13.8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

13.8.7. Será facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros 

do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

13.9. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

13.10.  Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 

quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 

termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 

sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 

referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 
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13.11.  Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

13.12.  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

13.13.  Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

13.14.  Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto licitado ao licitante vencedor. 

13.15.  A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

publicação no Diário Oficial Eletrônico do Municiio de Oiapoque e em seu site oficial 

próprio, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

13.16. O resultado do certame será divulgado Diário Oficial Eletrônico do Muncipio de 

Oiapoque, Diario Oficial do Estado, Diário oficial da União e Jornal de Circulaçao no 

Estado do Amapá e em seu site oficial próprio. 

 

14. DOS RECURSOS 

14.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

14.2. Após cada fase da licitação (habilitação e julgamento), os autos do processo ficarão 

com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

14.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões 

de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: ccl.oiapoque@gmail.com, 

ou diretamente no protocolo do Prefeitura Municipal de Oiapoque/AP. 

14.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de Oiapoque, por intermédio da 

mailto:ccl.oiapoque@gmail.com,
mailto:ccl.oiapoque@gmail.com,
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Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O fornecimento dos serviços correspondentes ao objeto será homologado e 

adjudicado pelo(a) Prefeito Municipal de Oiapoque, depois de atendidas as condições 

deste Concorrência.. 

15.2. Os envelopes “Documentação” não abertos ficarão à disposição das licitantes pelo 

período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (após a 

homologação do ato), após o que, poderão ser destruídos pela Comissão. 

 

16. DOS SERVIÇOS 

 

16.1. A especificação dos serviços está disposta no Projeto Básico (Anexo I do Edital) e 

em meio digital. 

17. DOS PRAZOS 

17.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data 

prevista para recebimento e abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

17.2. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente 

indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de 

julgamento. 

17.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio 

de Oiapoque, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual 

prazo, no mínimo. 

17.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 

envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem a solicitação ou a convocação, 

respectivamente, ficam as concorrentes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Projeto Básico (Anexo I do Edital). 

 

19. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA CONTRATO 

19.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos convocará 

oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito ao 

fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

19.2. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato. 

19.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado eletronicamente no prazo de 5(cinco) dias, a contar 

da data de seu recebimento. 

19.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

19.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar assinar o contrato, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

19.5. O prazo de vigência da contratação está informado no Projeto Básico. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

20.1. Constante na minuta contratual. 

21. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

21.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o Municipio de Oiapoque; 

21.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da 
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espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços ou em 

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque; 

21.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionados ao fornecimento dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência; 

21.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação desta Concorrência. 

21.5. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da Pefeitura 

Municipal  de Oiapoque, nem poderá onerar o objeto deste Concorrência, razão pela qual a 

licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com o Municipio de Oiapoque. 

 

22. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

 

22.1. No interesse da Administração Pública – Prefeitura Municipal de Oiapqoue, o 

valor inicial atualizado da Nota de Empenho poderá ser aumentado ou suprimido até o 

limite previsto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

22.2. A licitante vencedora fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condições 

licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; e, 

22.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1.  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

licitante/adjudicatário que: 

23.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

23.1.2. Apresentar documentação falsa; 

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.5. Não mantiver a proposta; 
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23.1.6. Cometer fraude fiscal; 

23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

 

23.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

23.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

23.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

23.3.2. Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia/atraso, limitados a 10%. 

23.3.3. Multa de 10% pela inexecução parcial ou total dos serviços ou sobre o valor 

do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

23.3.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

23.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados. 

23.3.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

23.4. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Mnicipio de Oiapoque poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

23.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

23.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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24. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

24.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 

1º do art. 113. 

24.2. Quando acolhida, a petição contra este edital será designada nova data para a 

realização deste Concorrência. 

24.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal 

de Oiapoque a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista 

para a abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação”, apontando as falhas ou 

irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

24.4. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser 

comunicada à Comissão através do e-mail informado ou no Serviço de Protocolo, situado 

no ambinente da Prefeitura Municipal de Oiapoque. 

24.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão 

sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos 

envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 

25. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

25.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação 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 provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
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25.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

25.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

25.8. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

25.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.10. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar o(a) presidente da CCL da 

Prefeitura Municipal de Oiapoque, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio 

sede da Prefeitura Municipal de Oiapoque, sito à Rua Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, 

Bairro Centro, Oiapoque-AP, CEP n° 68.980-000 – Centro – Oiapoque/AP,  pelo telefone 

(96) 93300-3741,  no horário compreendido entre 8:00 às 14:00 horas , preferencialmente, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada pra recebimento dos envelopes, 

para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

26. DOS ANEXOS 

26.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I –Projeto Básico  

ANEXO II – Especificação 

ANEXO III – Demonstrativo do B.D.I.  



 

  

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
                                                  

 

ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preços; 

ANEXO V - Modelo de Declaração de microempresa ou EPP; 

ANEXO VI - Declaração de Cumprimento de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO VII - Modelo de Credenciamento; 

ANEXO VIII – Minuta Ordem de Serviços ;; 

ANEXO IX - Minuta Contratual. 

Obs: As composições unitárias de preços e o cronograma físico-financeiro estão 

disponíveis em formato digital e serão disponibilizadas por e-mail ou em mídia 

digital (pen-drive). 

 

27. DO FORO 

27.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Oiapoque - AP, 

para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Oiapoque-AP, xxx de abril de 2022. 

 

João Gerson Moraes Cardoso 

Presidente da CPL-PMO/AP 

Luiz Henrique .... 

Membro titular-CPL 

Andre ..... 

Membro titular-CPL 
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ANEXO I – CONCORRÊNCIA ___/2022-CCL/PMO/AP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II – CONCORRÊNCIA ___/2022-CCL/PMO/AP 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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ANEXO III – CONCORRÊNCIA ____/2022-CCP/PMO/AP 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. 
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  ANEXO IV – CONCORRÊNCIA ____/2022-CCL/PMO/AP  

 

 

               

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

 

Proposta que faz a empresa  inscrita no CNPJ (MF) nº e inscrição estadual nº  , 

estabelecida no(a) (Rua, AV., Bairro, CEP, Fone, E-mail, para e abaixo relacionados, conforme 

estabelecido no Concorrência nº   XX/2022-CCP/PMO/AP, para a execução dos seguintes 

serviços: 

xxxxxxxx. 
 

(Seguir preços com composições unitárias de acordo com o Projeto Básico e anexos) 

 

 
PRAZO DE ENTREGA: De acordo com quantitativo demandado e os valores contratado por 

(ORDEM DE SERVIÇO ou CONTRATO). 

VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (NO MÍNIMO DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE 

ABERTURA DA LICITAÇÃO). 

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS SERVIÇOS: DEVE SER ESPECIFICADA 
conforme Projeto Básico - contados da entrega dos serviços. 

 

 
CONTA CORRENTE:  

BANCO:  

AGÊNCIA: 
 

 

 

_______________________________ 
 

Assinatura manual idêntica ao constante em documento RG apresentado ou assinatura 

eletrônica (representante legal da empresa) 

 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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  ANEXO V – CONCORRÊNCIA ___/2022-CCL/PMO/AP  

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

 

Declaro que esta empresa está enquadrada nos termos do art. 3º e 

seus parágrafos, da Lei Complementar n.º 123/06, incluindo as alterações pela Lei 147/14, e Lei 

Estadual 108/2018(ME-EPP-MEI),e que está apta aos benefícios de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. 

 

 

 

 

..................., ............ de ................ de 2022. 
 

 

 

___________________________________ 
 

Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa 

 

 
Documento obrigatório para todos os benefícios aplicados às microempresas. 
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ANEXO VI – CONCORRÊNCIA/2022-CCL/PMO/AP 

 

 
REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DECLARAÇÃO 

 
Declaramos ao Municipio de Oiapoque – Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP, referente ao edital 

do Concorrência n.º xx//2022-CCL/PMO/AP, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 2098 (Lei nº 9.854/99). 

 

 
Local e data 

 

 

______________________________ 

Assinatura (Representante legal) 

 
 

 
 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 

  



 

  

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
                                                  

 

 
 

ANEXO VII – CONCORRÊNCIA___/2022-CCL/PMO/AP 

 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ......................................, portador (a) da Cédula de 

Identidade nº.................................................................................... e CPF nº....................................................., 

a participar da licitação instaurada pelo Municipio de Oiapqoue através da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque-AP, na modalidade de Concorrência, sob o n.º  ___/2021-CCL/PMO/AP, na qualidade 

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar- se em nome da 

empresa ...................................................................................., CNPJ 

nº.................................................., bem como formular propostas e praticar todos os  demais atos inerentes 

ao certame. 

 

 

 

.................................., ............ de ......................... de 2022. 
 

 

 

 
_________________________________________ 

Assinatura do (s) dirigente (s) da empresa 
 

 

 
________________________________________________________________ 

Nome do dirigente da empresa / RG/CPF 

 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES (no caso de 

procuração particular). 



 

  

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
                                                  

 

 

 

  ANEXO VIII – CONCORRÊNCIA___/2022-CCL/PMO/AP  
 

 

Estado do Amapá 

Prefeitura Municipal de Oiapoque 

Secretaria Municipal de Infraestrutura,  

Obras e Desenvolvimento 

ORDEM DE SERVIÇO nº 

Origem: Proc. Nº xxxxx 

NE nº xx/xxxx 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 62, Caput, § 2º e art. 64 da Lei 8.666/93. 

2. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/PRODUTOS 
 

 

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO 
 

Data de Início Data de Término 

XX/XX/XXXX XX/XX/XXXX 

4. SERVIÇOS/PRODUTOS EXIGIDOS 
 

OR 

D 

Descrição do serviço/produto 

1  

2  

3  

5. CRITÉRIOS DE FISCALIZAÇÃO 
 

 

6. CUSTOS 
Total da Ordem de Serviço: R$ 

 
Oiapoque-AP, xx de XXXX de XXXX. 

 
 

 

 
 

Representante da Contratada Representante da Contratante 

CPF CPF 
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  ANEXO IX – CONCORRÊNCIA___/2022-CCL/PMO/AP  

 
Minuta DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº XXXX/2022 - TCE/AP 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE OIAPOQUE 

ATRAVÉS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL D OIAPOQUE E A 

EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxx, PARA 

OS FINS NELE DECLARADOS. 

 

 
Pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OIAPOQUE/AP, com sede à Rua XXXXXX, nº. XXX, bairro Central, representada pela(o) sua(eu) 

Prefeito Municipal, Sr. xxxxx, brasileiro, xxx, residente e domiciliado a xxx – xx, portador da Cédula 
de Identidade nº. xxxx e do CPF nº. xx, doravante denominado CONTRATANTE e a 

Empresa_____________________, CNPJ/MF nº. , estabelecida no 

legalmente pelo Sr. (a) ___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada, brasileiro (a), RG nº._____________, CPF nº____________,residente e domiciliado 

(a) na , – xxxx, tendo em 

vista o que consta no Processo Presencial nº _______ e em observância às disposições da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência 

nº ........../2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

1. CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA. CONVÊNIO Nº 373/PCN/2020 

- SICONV 905676/2020, conforme os anexos do Edital de Concorrência nº 

_____/2022-CCL/PMO-AP. 

1.2. Compõem este contrato, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e 

materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, 

conforme disposto no Projeto Básico e Anexos da Concorrência ______/2022. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço GLOBAL, com 

fundamento previsto no artigo 6º, VIII, c/c art. 10, II, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. 

2.2. Nos termos legais, será permitida a subcontratação, de partes do objeto deste 

contrato, permanecendo a responsabilidade do contratado por qualquer ato de 

terceiros. 

2.3. Cabe à contratada responder por qualquer serviço específico quando executado 

por terceiros. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
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Pr = P + (P x V) 

PAGAMENTO 

 

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R$ ............ ( ............ ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

3.3. O pagamento será efetuado de forma parcelada, ocorrendo no prazo de 15 dias úteis, 

a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medição, a 

apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e a verificação das condições de execução da 

obra e ateste do fiscal. 

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

3.5. Para fins de pagamento, serão observadas as normas tributárias e administrativas 

vigentes. 

3.6. Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) 

de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter 

regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: a) 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN 

nº 1.751/14); b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; c) Prova de 

regularidade com a Fazenda Municipal de Sinimbu; d) Prova de regularidade para 

com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e 

relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período de validade; e) Prova 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. RFB/PGFN nº 

1.751/14); b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; c) Prova de 

regularidade com a Fazenda Municipal de Sinimbu; d) Prova de regularidade para 

com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e 

relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período de validade; e) Prova 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
 

4.1. Dos reajustes: 

4.1.1.  valor da Remuneração dos serviços e materiais poderá ser reajustado pela 

Administração, por apostila, após completados 12 (doze) meses (se for o caso), 

contados da data da proposta, com base no Índice Nacional de Custo da 

Construção – INCC-DI ou naquele que o vier a substituir. 
 

a) Fórmula de cálculo: 
 

Onde, 
Pr = preço reajustado, ou novo preço; 
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P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 4.1, a, de modo que (P 

x V)  significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

4.2. Das alterações: 
 

4.2.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

4.2.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

4.2.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

4.2.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Muncial de Oiapoque-AP 

para o exercício de 2021, conforme Nota de Empenho – NE nº , na classificação 

abaixo: 

5.1.1. Fonte: 

5.1.2. Programa de Trabalho: 

5.1.3. Elemento de Despesa: 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 
 

6.1. Prazo de execução: será divido entre os lotes definidos na Planilha de Quantitativos 

e o de eventuais correções. 

6.2. Os serviços previstos para execução do projeto deverão ser concluídos no prazo 

máximo de xxx (xxxxxxxxxxxxxxx) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia útil do 

recebimento da Ordem de Execução de Serviços (OES), salvo em casos de 

ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

6.3. Prazo do recebimento 

6.3.1. Provisório: EM ATÉ 15 DIAS corridos, pelo fiscal do contrato, para efeito de 

posterior verificação da conformidade e funcionamento, conforme item 12 do 

Projeto Básico; 

6.3.2. Definitivo: EM ATÉ 90 DIAS CORRIDOS, contados do prazo estabelecido 

na condição anterior, após a verificação das especificações mínimas de 

qualidade e funcionalidade dos serviços e consequente aceitação, conforme item 

12 do Projeto Básico. 

6.4. Prazo de vigência deste Termo de Contrato: 

6.4.1. Deverá englobar o total do prazo de execução, acrescido do prazo de 

recebimento. 

6.4.2.  prazo   de   vigência   deste   Termo   de   Contrato   tem   início   na   data   de 

 / / e encerramento em _______/____/_____ (xxx + 15 + 90) dias. 
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6.5. Em caso de conflito: entre os prazos estipulado no Projeto Básico e vigente 

neste  contrato será considerado aquele de maior prazo. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. DA LICITANTE VENCEDORA: 

7.2.1. Executar o objeto deste Projeto Básico de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, do Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, e outras, necessárias e pertinentes ao ramo, observando 

cuidadosamente as boas práticas de execução dos serviços, a Legislação vigente 

e as Normas Técnicas aplicáveis ao projeto presente no Anexo I; 

7.2.2. Obedecer ao disposto na Lei 8.666/93, bem como às normas técnicas 

específicas para projeto de arquitetura dos órgãos licenciadores e fiscalizadores 

do Estado do Amapá e do Município de Oiapoque-AP; 

7.2.3. Apresentar registro de inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU, 

antes da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho; 

7.2.4. Deverá, para comprovar a habilitação técnica, apresentar Certidão emitida 

pelo CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU, de que 

já executou projetos com características semelhantes ao objeto deste Projeto 

Básico; 

7.2.5. Consolidar e aprovar as principais rotinas internas de trabalho de sua empresa 

junto à fiscalização da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP, sempre em 

coerência  com o Plano de Trabalho apresentado na Proposta Técnica e 

considerando as obrigações constantes do Contrato de construção do 

empreendimento; 

7.2.6. Submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP, antes do 

início  dos trabalhos, a constituição, formação, experiência e a relação nominal 

de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra; 

7.2.7. Providenciar junto ao CREA-AP e/ou CAU a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART referente ao Contrato decorrente da presente licitação, com 

jurisdição do local dos serviços, entregando 01 (uma) via a Prefeitura Municipal 

de Oiapoque-AP; 

7.2.8. Exigir dos subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 

realizados, apresentando à Comissão de fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque-AP, quando solicitado; 

7.2.9. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos 

serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa 

necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

7.2.10. Manter equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 

7.2.11. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura 

Municipal de Oiapoque-AP, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o 

órgão; 

7.2.12. Manter, seus empregados uniformizados e identificados, quando em trabalho, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Municipio de 

Oiapoque-AP; 
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7.2.13. Ser responsável, em relação a seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução da obra, tais como: salários; seguros de acidente; 

7.2.14.  taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeições; vales-

transportes; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela Prefeitura 

Municipal de Oiapoque-AP; 

7.2.15. Fornecer para o seu pessoal e manter durante a execução dos serviços, todos 

os equipamentos destinados à segurança do trabalho, incluindo os de 

atendimento de emergência, os de proteção contra incêndio e acidente de 

trabalho, obedecendo às normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

7.2.16. Comunicar à administração da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente que verificar na execução dos 

serviços e prestar pontualmente todos os esclarecimentos que forem solicitados 

pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP; 

7.2.17. Adequar e complementar os equipamentos, aparelhos e acessórios, que forem 

necessários aos trabalhos de controle de qualidade; 

7.2.18.  Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido no contrato, 

com as orientações e nos locais determinados pela Prefeitura Municipal de 

Oiapoque-AP;  

7.2.19.  Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, mão-de-obra, 
materiais e/ou equipamentos utilizados na execução dos serviços objeto desta 

licitação, que não satisfaçam às condições previstas no contrato e que comprometam a 

perfeita execução dos trabalhos, de acordo com o julgamento efetuado pela Equipe 

Técnica da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP; 

7.2.19. Na execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra riscos de 

acidentes com o pessoal da contratada e com terceiros, independentemente da 

transferência daqueles riscos às companhias ou institutos seguradores. Para isso, 

a contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no 

que concerne à segurança (incluindo a higiene do trabalho), bem como obedecer 

a todas as normas apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de 

serviço; 

7.2.20. Assumir exclusivamente a responsabilidade por danos pessoais sofridos por 

empregados seus, de suas subcontratadas ou de terceiros, durante a execução 

dos serviços, isentando expressamente o Municipio de Oiapoque-AP e sua 

Comissão de fiscalização de qualquer responsabilidade; 

7.2.21. Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imediatamente pela 

contratada, sem ônus para o Municipio de Oiapoque-AP; 

7.2.22. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade do Municipio de Oapoque-AP, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a execução da obra; 

7.2.23. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados na obra ou no recinto da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque; 

7.2.24. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela 

resistência e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

7.2.25. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos 

serviços; no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, 

transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá á contratada 

formular imediata comunicação escrita a Prefeitura Muncipal de Oiapoque-AP, 

de forma e evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra; 

7.2.26. Reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
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parte, os serviços efetuados referentes à obra nos quais tenham sido verificados 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização; 

7.2.27. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização à execução da obra, no 

sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

7.2.28. Fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra; 

7.2.29. Instalar placa de identificação da obra com todos os dados necessários e na 

forma da legislação vigente, conforme modelo fornecido pela Prefeitura 

municipal de Oiapoque-AP; 

7.2.30. Permitir, aos técnicos da Prefeitura Municpal de Oiapoque-AP e àqueles a 

quem o mesmo formalmente indicar, acesso as suas instalações e a todos os 

locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

7.2.31. Caberá à Contratada o fornecimento, preenchimento e manutenção do Diário 

de Obra, permanentemente disponível para lançamentos no local da obra; 

7.2.32. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 

canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de 

prevenção de incêndio, bem como construções provisórias necessárias, 

conforme previsto nas Especificações Técnicas; 

7.2.33. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 

materiais e serviços pela Comissão fiscalizadora da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque-AP e pelos possíveis atrasos resultantes dessa rejeição; 

7.2.34. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os 

que foram mal executados; 

7.2.35. Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 

materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este 

fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre 

que a fiscalização da Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP julgar necessário; 

7.2.36. Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque - AP, o (s) nome (s) e o (s) dado (s) demonstrativo (s) da respectiva 

capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o 

originalmente indicado; 

7.2.37. Submeter à Comissão fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP 

as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua 

execução; 

7.2.38. Prestar garantia em relação aos serviços, exigida no Edital, conforme o 

disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93; 

7.2.39. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza 

do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu 

final. 

 

7.3. DA PREFEITURA 

7.3.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser 

contratada, ao local da obra; 

7.3.2. A Prefeitura Municipal de Oiapoque fornecerá, em midia (pen-drive), cópias 

das plantas e projetos basicos; 

7.3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

Preposto ou Responsável Técnico da contratada; 

7.3.4. Coordenar a execução dos serviços de forma que seja assegurada a qualidade e 
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que obedeçam estritamente ao contrato; 

7.3.5. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de fiscal ou 

Comissão para tanto formalmente designada, devendo fazer anotações e 

registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados; 

7.3.6. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, desde que devidamente 

comprovada sua necessidade, decorrentes de imprevistos durante a sua 

execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura 

Municipal de Oiapoque - AP e aprovado pela Secretaria Municipl de 

Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento; 

7.3.7. Rejeitar qualquer serviço não autorizado pela administração ou executado 

equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela da 

Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP ou com as especificações constantes do 

Edital; 

7.3.8. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes do Edital; 

7.3.9. Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de 

servidor da Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP, especialmente designado 

para esse fim; 

7.3.10. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e 

prazos definidas no Contrato; 

7.3.11. Analisar e autorizar qualquer subcontratação na execução dos serviços, nos 

termos legais. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS 

 

8.1. Garantia da obra ou serviço: 

8.1.1. A garantia da obra ou serviço será de 5 (cinco) anos, referentes a todos os 

serviços executados, a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

8.1.2. A garantia incluirá a mão de obra e a substituição de peças ou materiais. 

8.1.3. Durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser 

incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada 

pelo Municipio de Oiapoque-AP, atender aos chamados da Prefeitura Municipal 

de Oiapoque-AP no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 

partir da comunicação oficial e manter, durante toda a execução da obra, em 

compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

8.2. Garantia de execução: 

8.2.1. Para segurança do Contratante quanto ao cumprimento das obrigações 

contratuais, a Contratada deverá optar, no montante de 3% (três por cento) do 

valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

b) II. Seguro-garantia; 

c) III. Fiança bancária; 

d) A Contratada deverá providenciar a garantia contratual impreterivelmente 

em 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, sob 
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pena de ser- lhe imputada multa descrita no item dezesseis. 

8.2.2. É de inteira responsabilidade da Contratada a renovação da garantia prestada, 

quando couber, estando sua liberação condicionada ao término das obrigações 

contratuais, incluindo todo o período da prestação de serviços. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por servidor ou Comissão do 

Tribunal de Contas do Estado do Amapá, para tanto formalmente designada, sendo 

permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações 

pertinentes a essa atribuição. 

9.2. O fiscal será, de preferência, da área de ENGENHARIA, devidamente designado 

para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

9.3. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito 

pela FISCALIZAÇÃO, para representá-lo sempre que for necessário. 

9.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse 

fim. 

9.5. A medição dos serviços eventuais será realizada por quantidade efetivamente 

utilizada, onde deverá estar discriminada o valor unitário e total dos materiais, 

equipamentos, insumos e mão de obra empregada. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. Trata-se de contratação em regime de empreitada por preço unitário. Assim, os 

serviços serão medidos e pagos pelos serviços efetivamente prestados de forma 

satisfatória, de acordo com as orientações da FISCALIZAÇÃO e com estas 

especificações, sendo que os pagamentos observarão os preços propostos, de acordo 

com as planilhas de composição de custos e formação de preços apresentadas junto 

com a proposta. 

10.2. As regras especificas para medição dos serviços está descrita no Projeto Básico e 

seus anexos. 

10.3. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao 

fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

10.4. Entregue e aceita definitivamente a totalidade dos serviços, a licitante vencedora 

apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura 
Municiupal de Oiapoque-AP, de acordo com o cronograma FISICO-FINANCEIRO, 

mediante ordem bancária creditada em conta corrente, pela Secretaria da Fazenda da 

Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP em até 30 (trinta) dias. 

10.5. Não será realizado pagamento à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos 

serviços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento. 

10.6. O prazo de pagamento será contado a partir da data de entrega total dos serviços. 

10.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento de suas obrigações, o contratante 

procederá, a atualização financeira de seus débitos, através do índice INPC (IBGE) 

ou pelo índice que venha a substituí-lo, “pró rata”, desde a data final do período de 

adimplemento até a data do efetivo pagamento (emissão da ordem bancária). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 



 

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO  
                                                  

 

 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

licitante/adjudicatário que: 

11.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

11.1.2. Apresentar documentação falsa; 

11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

11.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.5. Não mantiver a proposta; 

11.1.6. Cometer fraude fiscal; 

11.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

11.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

11.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

11.3.2. Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia/atraso, limitados a 10%. 

11.3.3. ulta de 10% pela inexecução parcial ou total dos serviços ou sobre o valor 

do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

11.3.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados. 

11.3.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

11.4. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Municipio de Oiapoque - AP poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – HABILITAÇÃO 
 

12.1. A contratada deverá manter até o final do cumprimento de suas obrigações, todas as 

condições e habilitações exigidas no edital. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 
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13.1.1. aucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

13.1.2.  Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da    CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

14.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

15.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 8.666/1993 e vincula-se ao Edital e 

Anexos da Concorrência n.º ____/2022, constante do processo ____, bem como à 

proposta do CONTRATADO. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS. 

 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições de normas e princípios 

gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO 

 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, Diario Oficial do Estado do Amapá, Diario 

Oficial do Municpio, no prazo previsto no art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 

18.1. Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, os 

documentos abaixo relacionados: 

18.1.1. Proposta Escrita;  

18.1.2. Planilha de preços unitários e  

18.1.3. Projeto Básico, e; 

18.1.4. Edital do Concorrência, nº ___/2022-CPL/PMO 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
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19.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Oiapoque-AP para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 

pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

19.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes. 

 

 

 

.........................................., .......... de   de 20..... 

 

 

 

__________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

__________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA TESTEMUNHAS: 

 
 

 

Testemunhas: 

 

1 ______________________________________ 

CPF 

 

2 ______________________________________ 

CPF 

 


