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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N-° 

010/2022-CPL/PMO 
   

A Prefeitura do Município de Oiapoque-AP, através de sua Comissão Permanente de Licitação 

constituída pelo Decreto n°. 659/2021-GAB/PMO doravante denominada apenas PMO, com sede 

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

sua Comissão Permanente de Licitação, na pessoa de seu presidente no uso das atribuições que lhe 

confere   o   Decreto   n°.   634/2021-GAB/PMO, em   conformidade   com   o   Processo   n° 

18210.11.19.2022, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, na forma de execução indireta, sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regida   pela   Lei   n°   8.666,   de   21/06/1993   e   suas   

alterações, Lei  Complementar n° 123,  de 14/12/2006,  Decreto  n°  8.538,  de 06/10/2015,  Decreto  

n° 7.746,  de  05/06/2012, Portaria interministerial MP/MF/CGU  №    424/2016,  todos  com  suas  

alterações, demais legislações pertinentes e ainda no estabelecido  no presente EDITAL e seus 

anexos.   

   

DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA   

DATA: 05 de janeiro de 2023.   

HORÁRIO: 09:00h (horário de Brasília).   

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.   

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes  

referentes a esta Tomada de Preços serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da 

Prefeitura Municipal de Oiapoque que se seguir.   

   

I - DO OBJETO   

A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para executa o objeto   

URBANIZAÇÃO DA ORLA DE VILA VITÓRIA, Conv 224/DPCN/2020 (PLATAFORMA + 

BRASIL Nº 898702/2020), conforme detalhado no projeto básico, conforme os parâmetros e 

especificações contidos neste Edital e seus anexos.   

   

11          São partes integrantes deste Edital:   

   

- Anexo I — PROJETO BÁSICO (MEMORIAL DESCRITIVO);   

- Anexo IV — MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;   

- Anexo V— MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS;  

- Anexo VI — MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA;   

- Anexo VII — DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE — SUMULA 13 STF;   
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- Anexo VIII — MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE 

MENOR;   

- Anexo IX — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

QUALIFICAR- SE COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;   

- Anexo X — MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO 

LOCAL;   

- Anexo XI - MINUTA DO CONTRATO.   

   

1. 3. Os conteúdos das planilhas do Microsoft Excel serão disponibilizados aos interessados na sede 

da Prefeitura Municipal de Oiapoque, situada na Rua Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, Bairro 

Centro, Oiapoque-AP, CEP n° 68.980-000, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às 

12:00h.    

Atenção:  as planilhas disponibilizadas do Microsoft Excel não incluem o detalhamento da 

Composição dos Encargos Sociais, de apresentação impressa obrigatória neste certame.   

   

II — DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO   

2.1.        Poderão   participar   da presente licitação   pessoas jurídicas que explorem ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado e que atendam as condições exigidas neste Edital e seus 

anexos. 2.1.1.      O Certificado   no Cadastramento   de Fornecedores   da Prefeitura do Município 

de Oiapoque, é válido como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO;   

2.1.2.      O Certificado de Registro Cadastral - CRC deverá ser solicitado diretamente no Protocolo 

da Prefeitura do Município de Oiapoque, mediante apresentação de toda documentação exigida nos 

termos da (Portaria/Instrução) que realizada junto a CCL.   

 

2.2.       Não poderão participar desta Tomada de Preços:   

a) Quem esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração ou quem tenha sido declarado inidôneo para licitar ou 

contratar  

com a Administração Pública, sendo verificada a existência de registros impeditivos da  

contratação            nos           sítios           da           Controladoria            Geral           da           

União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc), 

Tribunal   de     

Contas   da    União    (http://portal.tcu.gov.br/certidoes/)   e   Conselho Nacional de                     

Justiça  

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), conforme determinação do item   

9.5.1.S do Acórdão TCU n° 1793/2011 — Plenário;                                                

b) Empresas  prestadoras  de  serviços  das  quais  membro  ou  servidor  ocupante  de  cargo de 

direção,   chefia   e    assessoramento    da    Prefeitura    Municipal    de  Oiapoque,  ou ainda  

seu    cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, sejam    

sócios   gerentes  ou  diretores   conforme  dispõe  a  Súmula  Vinculante  13  do  Supremo Tribunal   

Federal;                                                                                    

c) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;   

d) Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto desta Tomada de Preços;   
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e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência   e concordata.   No   caso   de   empresa   em recuperação judicial   a 

sua participação será permitida desde que amparada em certidão emitida pela instância 

judicial competente   ou decisão   judicial   equivalente, que   certifique   que a   interessada   

está   apta econômica   e financeiramente a participar   de procedimento licitatório nos termos 

da Lei 8.666/1993, conforme previsto no Acórdão n"- 8.271/2011, 2ª Câmara, do Tribunal de 

Contas da União;   

f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum;   

g) Empresas que constem negativados nos seguintes cadastros descritos abaixo.   

I         - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da   

Transparência, Fiscalização e Controladoria- Geral da União;   

Il         - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou 

suspensas; ou   

III        -  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Civis  por  Ato  de  Improbidade Administrativa 

e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.   

h) Empresas que não superem os impedimentos elencados no art. 44 da Portaria Interministerial 

nº 424/2016.   

i) Empresas em regime de consórcio 

 

  2.3.        Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, o licitante deverá 

apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua DOCUMENTAÇÃO 

(envelope n° 01) e PROPOSTA (envelope n° 02), em envelopes separados, fechados, com indicação 

em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, os 

seguintes dizeres:   

   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP   

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022   

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:   

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 

ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:   
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2.4.        Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) nos termos da 

Lei Complementar n° 123/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos 

capítulos   

V e Vl da referida lei, é necessário apresentar, na data designada para recebimento das propostas, 

DECLARAÇÃO de que  cumpre  plenamente  os requisitos  para classificação  como tal, nos 

termos  do art. 3º do referido diploma legal, por meio de Declaração  de Microempresa  ou Empresa 

de Pequeno Porte, na forma do Anexo IX deste Edital.   

   

III - DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE   

3.1.       Nenhuma pessoa (física ou jurídica) mesmo que credenciada por processo legal poderá  

representar mais de uma empresa nesta licitação.   

   

3.2.       O representante legal do licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.   

   

3.3.       A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em 

original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, 

acompanhados de cédula de identidade ou outro documento de identificação de fé pública do  

representante:   

a) contrato social ou outro ato constitutivo da empresa, quando o representante for um dos 

componentes da mesma, ou outro documento do licitante, devidamente registrado no órgão 

competente, que caracterize a legitimidade de seu representante;   

b) instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal do licitante, 

acompanhado do ato constitutivo da Pessoa Jurídica que comprove a legitimidade do outorgante;  

c) instrumento público de procuração.   

   

3.4. Quem prestar declaração falsa sujeitar-se-á às penalidades previstas em lei.   

   

3.5. Os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Anexo VI) como condição obrigatória de 

participação   na presente licitação.  A referida declaração deverá ser apresentada 

juntamente com o documento de credenciamento, ou constar do Envelope n° 01 - 

―Documentos de Habilitação‖, em caso de opção de não participação da sessão 

pública.   

   

IV- DA VISTORIA   

4.1         É facultado e recomendável aos licitantes a realização de vistoria no local onde serão 

executados os serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não 

cabendo qualquer alegação posterior por desconhecimento das condições e peculiaridades os 

inerentes à natureza dos serviços.                                                        

   

4.2        A não realização da vistoria não admitirá ao licitante qualquer futura alegação de óbice, 

dificuldade ou custo não previsto para execução do objeto ou obrigação decorrente desta licitação.   
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4.3.         A vistoria de que trata o subitem anterior deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços - SEMIOBS, devendo ser realizada até 1 (um) dia útil antes da realização da 

licitação, no horário de 08h00 às 12h00.   

   

4.4         Independente   da opção   pela   realização   ou não da   vistoria, o licitante deverá 

apresentar    declaração   formal de acordo   com   a DECLARAÇÃO   DE CONHECIMENTO   

DAS CONDIÇÕES DO LOCAL (Anexo X), assinada pelo seu responsável técnico ou 

representante devidamente qualificado, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por 

este fato  e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.   

   

V - DA HABILITAÇÃO   

5.1.        Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada através de 

cartório   competente   ou acompanhadas   dos originais   para conferência   pela Comissão 

Permanente de Licitação.   

   

5.2.       O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da  

presente licitação:   

5.2.1         Documentos relativos à habilitação jurídica:   

a) contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado:   

a.1) Em se tratando de SOCIEDADES EMPRESARIAIS:  contrato social consolidado ou 

contrato de constituição e todas as alterações posteriores.  Será admitida Certidão 

Simplificada da Junta   

Comercial desde que juntadas todas as alterações existentes no contrato desde sua constituição;   

a.2) No caso de SOCIEDADE POR AÇÕES:  Estatuto Social acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores ou da respectiva publicação.   

b) Registro na Junta Comercial, em se tratando de empresário individual;   

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; e   

d) Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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.                                     

               

5.2.2      Documentos relativos à regularidade fiscal:   

a) Certidão Negativa (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão emitida com 

base na Portaria   

Conjunta RFB/PGFN n-° 1.751, de 02/10/2014;                                                            

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do 

licitante;   

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;   

d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.   
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5.2.3    Regularidade   trabalhista   mediante   apresentação   da   Certidão   Negativa   de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do Trabalho.   

   

5.2.4.      Deverá   comprovar, para   fins   de   qualificação    técnica, que   possui aptidão   para 

desempenho da atividade pertinente e compatível com as características, constituído, entre outros, 

pelos seguintes documentos:   

l.        CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, dentro do prazo de validade, 

expedida pelo CREA e/ou CAU da jurisdição do licitante, devendo constar o(s) responsável(eis) 

técnico(s)   da empresa. No caso de a CONTRATADA ter a sua sede em outro Estado, deverá 

providenciar registro ou visto no CREA/AP e/ou CAU/AP;   

II. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, para comprovação de aptidão operacional 

para o desempenho   de   atividade   pertinente   e   compatível   com   o   objeto   da   presente 

licitação, expedido(s) em nome da empresa licitante por órgão, entidade pública ou por empresas 

privadas, executado no mínimo exigido neste objeto licitado.  Essas características não necessitam 

constar simultaneamente no mesmo atestado. O atestado deverá conter endereço e telefone da 

empresa emitente e a perfeita identificação do signatário, ou qualquer outra forma de que a 

CPL/PMO possa valer-se para manter contato com os declarantes, visando facilitar a realização de 

possíveis diligências:   

 

Planilha de Itens de relevância 

Item Descrição UND 
Quant. Em 

projeto 

Percentual 

mínimo 

solicitado no 

edital  

quant 

exigida no 

edital 

5.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M² 314,00 30% 94,20 

3.1.1 

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, 
CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, 
INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_12/2019 

M 128,00 30% 38,40 

1.2 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

m² 30,00 30% 9,00 

 

III. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) de construção ou reforma de edificação, 

emitida pelo CREA e/ou CAU, de profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido por entidade competente, que represente(m) a empresa licitante, na data prevista para a 

entrega da proposta, detentor   de   Anotação    de   Responsabilidade   Técnica (ART) e/ou   

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).   

III.1 O(s) profissional(is) deve(rão) pertencer ao quadro permanente da empresa ou ter 

firmado com esta contrato/declaração de prestação de serviços na data prevista para entrega 
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da proposta quando da licitação dos serviços. Tal comprovação será feita mediante 

apresentação de um dos seguintes documentos:   

III.1.1         Contrato Social atualizado, se sócio, da carteira de trabalho ou de qualquer outro 

documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação que rege a matéria, do 

Contrato de Prestação de Serviço, da Ficha de Registro de Empregado, da Certidão de Registro de 

Pessoa Jurídica ou por meio de Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do 

atestado apresentado, desde que acompanhada de Declaração de Anuência do mesmo.   

5.2.4.1. O(s) profissional(is) relacionado(s) no item 5.2.4.III.1 será(ão) considerado(s) 

responsável(is) técnico da empresa, devendo emitir ART e/ou RRT de execução indicando   todas 

as áreas de atuação, sendo admitida sua substituição mediante prévia solicitação pela Contratada e 

aprovação formal do Contratante, ou ainda, quando solicitado pelo próprio Contratante em função 

de ineficiência ou necessidade da execução dos trabalhos.  Somente será possível a substituição de 

integrantes da equipe técnica por outros que, na forma deste Edital e seus anexos, tenham o seu 

currículo analisado e apresentem condições de habilitação iguais ou superiores às exigidas.   

5.2.4.2. Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em 

andamento.   

5.2.5.      A comprovação de boa situação financeira será aferida com base nos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), a serem obtidos no SICAF, ou através 

de demonstração contábil do último exercício social da licitante, aplicando-se as seguintes 

fórmulas:   

   

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ÍNDICE   

DE LIQUIDEZ GERAL(LG) -                                                          ---------------------------------------

- 

------------   

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

   

Ativo Total   

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG) =                                       --------------------------------------

- 

-------------   

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

   

                                                                                                                            Ativo Circulante   

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC) -                                     --------------------------------------

------------   

                                                                                                                          Passivo Circulante   

   

   

5.2.5.1       As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos 

índices relativos à boa situação financeira (LG, SG e LC) a que se refere a alínea anterior 

deverão comprovar capacidade de execução do objeto em decorrência do art. 31, §§ 2"- e 3°-, 

da Lei n° 8.666/1993, observando-se que:   
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a)       é vedada a substituição do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis por balancetes  ou  

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerradas há mais de   

3 (três) meses, a contar da apresentação da proposta;   

b) as empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência em 

questão mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 

levantado;   

c) as fórmulas acima apontadas   deverão estar devidamente   aplicadas em memorial de 

cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador do licitante;   

d) caso as fórmulas acima apontadas não estejam devidamente aplicadas em memorial de 

cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador do licitante, a Comissão reserva-

se o direito de solicitar os cálculos na sessão pública.                                       

                       

5.2.6   Certidão Negativa de Falência, ou execução patrimonial, expedida pelo cartório distribuição 

judicial da circunscrição da sede da proponente, datada dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;   

5.2.7.   Declaração, observadas as sanções legais cabíveis, de Superveniência de Fatos Impeditivos 

da Habilitação, a qual será exigida apenas em caso positivo, conforme Anexo V deste Edital;   

5.2.8   Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), de acordo com o modelo do 

Anexo VIII deste  

Edital;   

5.2.9      Declaração de Regularidade conforme dispõe a Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, 

informando que a empresa não tem como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor ocupante 

de cargo de direção da Prefeitura Municipal de Oiapoque-AP, bem como, cônjuge, companheiro ou 

parente até o terceiro grau, inclusive, de acordo com o modelo do Anexo VII deste Edital;   

5.2.10         Declaração de Conhecimento das Condições do Local, assinada pelo seu responsável 

técnico ou representante devidamente qualificado, sob as penas da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por este fato e informando   que não o utilizará   para quaisquer questionamentos 

futuros, de acordo com o modelo do Anexo X deste Edital.   

   

5.3.   Para os licitantes inscritos no Sistema   de   Cadastramento   de Fornecedores, a comprovação 

referida nos itens 5.2.2, 5.2.3 e S.2.5 poderá ser atendida e diante consulta on-line a este Sistema.   

   

5.4.   A CPL poderá realizar diligências, tais como consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.   

   

5.5.     Em se tratando de microempresa   ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar n°- 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, contados na forma do art. 4º, § 1º e § 2º, inciso II, do 

Decreto   n°  8.538/2015,   prorrogável   por  igual  período,   a  critério   da Administração,  para 

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

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
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5.5.1    A não regularização da documentação no prazo previsto na condição anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e facultará a 

CPL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.   

   

5.6.       Os licitantes deverão, para efeito de habilitação, apresentar regularidade nos seguintes 

cadastros descritos abaixo, conforme o disposto do art. 44 da Portaria interministerial 424/2016 e 

suas alterações.   

I              - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União do Ministério da   

Transparência, Fiscalização e Controladoria- Geral da União;   

Il              - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas 

suspensas;   

III             - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.   

   

VI - DA PROPOSTA   

6.1          A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado, devidamente identificado, redigida 

em língua portuguesa, impressa, apresentada em papel timbrado da empresa, assinada e rubricada 

em todas as suas páginas e anexos pelo representante legal da proponente, sem cotações 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que não dificulte   a   

exata   compreensão   do   enunciado.   Suas   folhas   devem   estar, de preferência, numeradas.   

6.1.1.      Juntamente com a proposta deverão ser entregues os seguintes documentos, para fins de 

conferência pela Comissão Permanente de Licitação:   

a) Planilha Orçamentária Sintética e a Planilha Orçamentária Analítica, com o detalhamento de  

seus valores unitários e totais;   

b) detalhamento da Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante do;   

c) detalhamento da Planilha de Composição dos ENCARGOS SOCIAIS sobre preços da mão de  

obra, conforme modelo constante do;   

d) Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo constante do.   

6.1.2. A não apresentação de qualquer das planilhas e composições do item 6.1.1 acarretará a 

DESCLASSIFICAÇÃO do licitante.   

6.1.3.      A   apresentação   do   detalhamento   da   Planilha   de   COMPOSIÇÃO   do   BDI   e do 

detalhamento da Planilha de Composição dos ENCARGOS SOCIAIS é OBRIGATÓRIA e atende 

exigência da Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União.   

6.1.4.      O licitante deverá apresentar impressos e em meio digital (CD, em formato compatível 

com os programas Microsoft Excel ou BROffice Calc) a planilha orçamentária sintética e analítica, 

planilha de composição de BDI e cronograma físico- financeiro, exatamente idêntica às impressas,  

para fins de julgamento e aceite da proposta.   

6.1.5.      Após a publicação da licitação, serão disponibilizados na sede da Prefeitura os modelos de 

planilha orçamentária em formato digital.                                                   

6.1.6.      As planilhas em meio digital exigidas no item 6.1.4 poderão ser supridas pelos licitantes 

no curso da sessão pública, em prazo concedido pela CPL, desde que todos os documentos   

exigidos nos itens 6.1 e 6.1.1 tenham sido apresentados na forma impressa, por meio do envelope de 

proposta.   
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6.2        A proposta deverá conter:                                                                    

6.2.1.        Razão social do licitante, endereço atualizado, número da conta corrente, banco agência 

para depósito dos créditos, telefone, e-mail e número do CNPJ;   

6.2.2.        O licitante deverá indicar em sua proposta o valor global e unitários para a realização dos 

serviços   objeto deste certame, em moeda corrente nacional, considerando todas as especificações 

estabelecidas neste Edital e seus anexos;   

6.2.3.        Para o detalhamento das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, o licitante 

deverá utilizar o modelo proposto, não sendo permitida, sob qualquer hipótese, a inclusão de 

quaisquer itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, observando ainda o que se 

segue:   

6.2.3.1        Os itens ―Administração Local‖, ―Canteiro de Obra‖, ―Mobilização e Desmobilização 

da  Obra‖, visando à maior transparência, devem ser mantidos na planilha orçamentária e não no 

BDI.   

(TCU — Plenário, Acórdão 325/2007);   

6.2,3.2        Tanto no BDI, como também na planilha de custo direto, sob pena de desclassificação 

da proposta, não poderão ser incluídos tributos de natureza direta e personalística, v.g., IRPJ e 

CSLL (TCU — Plenário, Acórdão 325/2007).   

6.2.4.      Prazo máximo de execução do objeto de 6 (seis) meses, conforme cronograma físico- 

financeiro que consta como anexo, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.   

   

6.3.        Os preços unitários e os preços das etapas previstas no cronograma físico financeiro 

cotados nas propostas dos licitantes não devem estar superiores aos valores estimados pela 

Administração.   

6.3.1.      A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise dos preços unitários e dos preços 

dos itens previstos no cronograma físico financeiro cotados nas propostas dos licitantes, os quais 

devem estar iguais ou inferiores aos valores estimados pela CONTRATANTE;   

6.3.2.      Caso se verifique na proposta de menor preço global a ocorrência de serviços com preços 

(com BDI) superiores aos orçados pela CONTRATANTE, e esse fato não implique aumento de 

preço de itens no cronograma físico - financeiro, o licitante deverá, a critério da Comissão de 

Licitação, apresentar, no prazo de 01 (um) dia útil, relatório técnico circunstanciado justificando a 

composição e os preços dos serviços. Tal prazo poderá ser prorrogado a pedido do licitante e a 

critério da CONTRATANTE. Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão 

de Licitação, o licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela   

CONTRATANTE, sob pena de desclassificação da proposta;   

6.3.3.      Caso se verifique na proposta de menor preço global a ocorrência de serviços com preços   

(com BDI) inferiores a 50% dos orçados pela CONTRATANTE, o licitante deverá, a critério da 

Comissão, apresentar, no   prazo   de   01 (um) dia   útil, relatório   técnico circunstanciado 

comprovando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto. Tal prazo poderá ser prorrogado a pedido 

do licitante e a critério da CONTRATANTE.  Caso as justificativas apresentadas não sejam 

acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, a proposta do licitante será desclassificada.   

   

6.4.          A proposta deverá limitar- se ao objeto desta licitação. Serão desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço, inclusive vantagens com base na proposta do concorrente.   
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6.5.         A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de desistir da proposta 

ultrapassada a fase de habilitação, segundo os termos do artigo 43, § 6-° da Lei nº 8.666/1993.   

   

6.6.         Cada licitante deverá apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto a 

participação na proposta de outro licitante.   

   

6.7.        Serão desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac.- símile 

ou e-mail.   

   

6.8        O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 

sua entrega, o qual, se maior, deverá vir explicitado na proposta.  Caso este prazo não esteja 

expressamente indicado na proposta, será considerado como aceito para efeito de julgamento.   

   

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

validade das propostas, poderá ser solicitada pela PMO/AP a prorrogação da validade a todos os 

licitantes classificados por igual prazo.   

   

6.10.      Decorridos   60 (sessenta) dias da data do recebimento   e início da abertura   dos 

envelopes, sem a solicitação de que trata o item anterior, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos.   

   

6.11      A simples participação neste certame implica:   

a)         na aceitação de todas as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS;   

b)         que   o limite   máximo   aceitável   para   o valor   global   da   contratação será   de   
R$ 661.155,83  (seiscentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e 
três centavos), incluído o percentual do BDI de 28.82%, conforme planilha estimativa  
constante no em anexo, sendo desclassificadas as propostas com valores acima do limite 
previsto;   
c) na inclusão na proposta das parcelas de quaisquer naturezas, diretas ou indiretas, pertinentes 

à formação do preço dos materiais/serviços e que, se vencedor, o licitante o entregará pelo valor 

resultante de sua proposta;   

d) que no preço final dos serviços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e fretes e 

também que estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;   

e) na ciência de que a proposta apresentada deve atender à Súmula nº 258 do Tribunal de 

Contas da União, que determina a apresentação de documento com o detalhamento da 

composição do BDI e dos Encargos Sociais.   

   

VII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES   

7.1        No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, a CPL realizará reunião de 

abertura   da   licitação, facultada   a   presença   de   representantes   dos   licitantes   e demais 

interessados, tendo a seguinte pauta:   

a) Credenciamento dos representantes legais das empresas;   
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b) Abertura   dos   envelopes   contendo   os   documentos   de   habilitação   que serão 

verificados e rubricados. Caso julgue necessário, a CPL poderá suspender a reunião para 

análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos licitantes;   

c) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que  

contenham as propostas de preços, devidamente fechados e rubricados em seus feixes 

pelos presentes, ficarão em poder da CPL até que seja decidida a habilitação;   

d) A CPL manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitadas, com envelopes 

devidamente rubricados e fechados, até o término do período recursal;   

e) Não havendo licitante inabilitado, ou tenha havido desistência expressa em interpor 

recurso, ou, após o julgamento dos recursos interpostos, será procedida a abertura e leitura 

das propostas, devendo os licitantes presentes rubricarem todas as propostas, folha por 

folha, na presença da CPL;   

f) Completada    a    fase    de    habilitação    e    decididos    recursos administrativos 

ocasionalmente   interpostos, a   CPL   devolverá   aos   licitantes inabilitados    os   

envelopes  

―PROPOSTA‖ - intactos, mediante recibo, ou os inutilizará, se não forem procurados pelo 

proponente no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento da licitação;   

g) Das reuniões para recebimento   e abertura   dos documentos   de habilitação   e propostas 

serão lavradas atas circunstanciadas, devendo as mesmas serem assinadas por todos os 

licitantes presentes;   

h) Em   nenhuma   hipótese   poderão   ser   recebidos   documentos   de habilitação   e 

propostas fora dos prazos estabelecidos neste Edital.   

   

VIII — DO JULGAMENTO   

8.1.       No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global, atendidas as  

especificações constantes desta Tomada de Preços.   

   

8.2.      Abertas as propostas de preços, serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:   

a) Apresentarem preço GLOBAL superior a R$ 661.155,83  (seiscentos e sessenta e um 

mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos);   

b) Apresentarem 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;   

b.1 Para os efeitos do disposto na alínea "b", consideram- se manifestamente inexequíveis 

as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores:   

b.1.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por  

cento) do valor orçado pela Administração; ou   

b.1.2 valor orçado pela Administração.   

b.2 Constatando a inexequibilidade de uma ou mais propostas, conforme critérios 

estabelecidos na alínea ―b‖ supra, a Comissão poderá fixar prazo de 01 (um) dia útil para 

que o licitante comprove a viabilidade de seus preços, solicitando-lhe composição detalhada 
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de seus preços unitários, inclusive do BDI, podendo tal prazo ser prorrogado a pedido do 

licitante e a critério da Administração; e c)  não atenderem às demais exigências contidas 

neste Edital.   

   

8.3.       Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será  

realizado sorteio, em ato público, exceto no caso do item 8.4.   

8.3.1. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os  

convocados, o sorteio realizar-se-á na presença de qualquer número de licitantes.   

   

8.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar n°123/2006).   

   

8.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores  à proposta mais bem classificada.   

   

8.6. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma:   

8.6.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;   

8.6.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese da condição 8.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;   

8.6.3.      No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição 8.5, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.   

   

8.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 24 horas após comunicada, sob pena de 

preclusão.                      

   

8.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei Complementar 

nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame.   

   

8.9. O disposto nos itens 8.4 a 8.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver   sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.                                   

   

8.10. Os licitantes, durante a fase de julgamento, deverão estar aptos a atender, em 48 

(quarenta e oito) horas, chamados da CPL para prestar esclarecimentos sobre suas propostas.   
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8.11. A CPL, se julgar necessário, suspenderá a sessão e poderá solicitar parecer de 

analistas, peritos e técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.   

   

8.12. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários 

cotados nas propostas dos licitantes;   

   

8. 13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou se todas as propostas forem desclassificadas, a  

Comissão poderá dar um prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.   

   

IX - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS   

9.1.       O descumprimento das condições estabelecidas neste Edital sujeitará a CONTRATADA às  

penalidades previstas em lei.   

   

9.2.       Pela inexecução total ou parcial dos serviços e dos produtos previstos no Contrato, pela 

execução deles em desacordo com o estabelecido neste instrumento, ou pelo descumprimento das 

obrigações contratuais, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei n°- 8.666/1993, o CONTRATANTE 

poderá, garantida a defesa   prévia e o contraditório, aplicar à CONTRATADA   as seguintes 

penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:   

9.2.1.    Advertência,   

9.2.2.    Multa, a ser   recolhida   no prazo   máximo   de   10 (dez) dias   corridos, a contar   da 

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:   

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 

obrigações estabelecidas em Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela inadimplida;   

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato no caso de inexecução parcial do 

serviço e de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total do 

Contrato.   

9.2.3.      Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;   

9.2.4.        Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes   da punição ou até que seja promovida a 

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

CONTRATADA ressarcir o PMO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior.                                                

   

9.3. As   sanções   previstas    nos   itens   9.2.1,    9.2.3   e   9.2.4   poderão ser aplicadas 

cumulativamente ou não à penalidade da alínea 9.2.2.                                        

   

9.4. De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/1993, serão aplicadas as sanções previstas 

nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n-° 8.666/1993, às CONTRATADAS ou aos 

profissionais que, em razão dos Contratos regidos por esta Lei:   
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a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 

recolhimento de quaisquer tributos;   

b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;   

   

9.5. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.   

   

9.6. Se o valor da multa não for pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal 

- DAM, será automaticamente descontado dos créditos que a CONTRATADA vier a 

fazer jus perante a Administração após o regular processo administrativo, acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, 

cobrado judicialmente.   

   

9.7. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 poderão ser 

interpostos recursos no prazo máximo de S (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

do ato.   

   

9.8. No caso da penalidade prevista no item 9.2.4 caberá pedido de reconsideração ao 

Exmo. Sr. Prefeito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, 

conforme inciso III do artigo 109 da Lei n°- 8.666/1993.   

   

9.9. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo 

previsto na Lei n° 8.666/1993, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 9.784/1999.   

   

9.10. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, 

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

da ata, nos casos previstos no art.  109 da Lei n° 8.666/1993.  Interposto o recurso 

será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.   

9.11. Os recursos serão dirigidos ao Prefeitura Municipal de Oiapoque, por intermédio da  

Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 

(cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-lo devidamente informados para apreciação e 

decisão.   

   

X  - DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

10.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta Tomada de Preços correrão da conta e 

recursos consignados no Orçamento Vigente: 

Unidade Orçamentaria: 18210-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E 

DESENVOLVIMENTO. 

AÇÃO: 1016 

FONTE DE RECURSO: 5510.001 

Natureza de Despesa: 444251.   

a) Valor máximo: R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais).   
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b) Valor do Órgão Concedente: R$ 671.328,00 (seiscentos e setenta e um mil trezentos e vinte e 

oito reais). 

c) Valor de Contrapartida: R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais). 

 

XI -  DA SUSTENTABILIDADE   

11.1.  A CONTRATADA deverá  adotar  práticas  de  sustentabilidade ambientalmente  adequadas 

que o  objeto  contratual   o  exigir,   incluído,   quando   for  o   caso,   o  fornecimento   de bens 

biodegradáveis, além da obrigação  de estruturar  e implementar  sistemas  de logística reversa, 

mediante   recolhimento   dos  produtos   após  o  uso   ou  resíduos   decorrentes   da execução 

contratual, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo  de resíduos 

sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou 

Brica devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para disposição final também ambientalmente 

adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente e Decreto n° 5.940/2006.   

   

XII — DO CONTRATO.   

No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, o 

licitante vencedor deverá assinar Contrato, nos termos do Anexo XI deste Edital, que contém as 

obrigações recíprocas e demais condições de prestação dos serviços.   

   

12.1.        É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços 

com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição da Prefeitura Municipal de 

Oiapoque para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam nas vedações da Súmula 

Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal.   

   

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

13. 1. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 

no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso Il, da Lei n° 8.666/1993.   

   

13.2. Se o licitante vencedor não assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste 

Edital, sem justificativa por escrito e aceita pela Prefeitura Municipal de Oiapoque, restará 

caduco o seu direito de vencedor, sujeitando-se às penalidades aludidas na Seção IX desta 

Tomada de Preços.   

   

13.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá 

ser adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas 

condições propostas pelo licitante vencedor, inclusive quanto a prazo e preço atualizado.   

   

13.4. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar 

omissões   puramente   formais   observadas   na   documentação   e proposta, desde que   

não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 

‗possível promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo.   
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13.5. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou 

em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.                                                                                          

13.6. A solicitação  de esclarecimento a respeito  de condições  deste  Ato Convocatório 

outros   assuntos   relacionados   ã   presente   licitação   deverá   ser   efetuada   pelas 

empresas interessadas      em     participar      do     certame,      por     meio     do endereço      

eletrônico ccl@oiapoque.ap.gov.br  até  o  3°-  (terceiro)  dia  útil  que  anteceder a  data  

estabelecida  no preâmbulo desta Tomada de Preços para a reunião de recebimento e 

abertura dos envelopes de Documentação  e Proposta.   

   

13.7. A resposta ao esclarecimento solicitado será divulgada mediante publicação no sitio 

oficial da Prefeitura de Oiapoque, no endereço http://www.oiapoque.ap.gov.br cabendo aos 

interessados acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Comissão Permanente 

de Licitação.   

   

13.8. Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes com as propostas, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.   

   

13. 9. Demais informações e eventual remessa de documentos solicitados poderão ser dirigidas pelo 

endereço da Prefeitura Municipal de Oiapoque, situada na Rua Joaquim Caetano da Silva, n°. 460, 

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

   

XIV — DO FORO   

14.1.  Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 

vinculado a esta licitação, a empresa Licitante deve se subordinar ao foro da Comarca do Município 

de Oiapoque, com exclusão de qualquer outro.   

 

Oiapoque-AP,  25 de novembro de 2022.   

JOÃO GERSON MORAES CARDOSO 

Presidente da Central de Compras e Licitações/PMO   

Dec. Nº 634/2021- GAB-PMO 
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ANEXO I — PROJETO BÁSICO (MEMORIAL DESCRITIVO) 

  
  

ESTADO DO AMAPÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE  

   

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA COMUNIDADE DE VILA VITORIA.  

CONVÊNIO Nº 224/PCN/2020 SICONV  898702/2020.  

  

MEMORIAL DESCRITIVO 

  

 A Urbanização da Orla da Comunidade de Vila Vitoria no Município de Oiapoque - Convênio Nº 

224/Pcn/2020 (898702/2020), A obra de urbanização contará com melhorias na infraestrutura básica 

como pavimentação, iluminação pública, espaços de contemplação e terminal de embarque e 

desembarque de catraias  

Descrição da Obra: será constituída em uma área de urbanização com calçadas em concreto 

armado, bancos concreto e madeira, piso tátil, iluminação em LED, terminal de passageiros em 

concreto armado com fundação sobre estaca pré-moldada e rampa de acessibilidade.  

 Área Construída total: 487,60m²  

Custo da obra sem BDI:   R$      517.022,99  

BDI adotado: 28,82%       R$      131.410,54  

BDI diferenciado: 20,93%  R$      12.688,92  

Custo da obra com BDI: R$       661.155,83  

Custo por m²: R$ / m².            R$   1.355,94  

 Oiapoque, 06 de Setembro de 2022.  

 
Eng. Civil: Marcos Rocha de Andrade Júnior  

Responsável Técnico  
                  CREA: 030623499-8 
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Especificações Técnicas  

  

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA COMUNIDADE DE VILA VITORIA. CONVÊNIO Nº 

224/PCN/2020 - SICONV  898702/2020.  

SUMARIO  

1. FINALIDADE 2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

2.1 OBJETO  
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2.4 PRAZO  

2.5 ABREVIATURAS  

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

2.7 MATERIAIS  

2.8 MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

2.9 RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA  
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2.11 DIVERGENCIAS  

2.12 CANTEIRO DE OBRAS E LIPEZA  

3. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS  

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

3.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

3.3 TERMINAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PASSAGEIRO  

3.4 COBERTURA  
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1. FINALIDADE  

  

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a obra 

de Urbanização da Orla da Comunidade de Vila Vitoria. Convênio nº 224/PCN/2020 - Siconv 

898702/2020.  

2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação 

das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão 

dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, 

bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita 

execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla 

interpretação, ou omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO 

através de e-mail e elucidados antes da  

Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 

acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da 

Licitação.  

2.1 OBJETO  

  

O objeto destas especificações é a obra de Urbanização da Orla da Comunidade de Vila 

Vitoria no Município de Oiapoque/Ap.  

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA  

A obra consistirá em uma área de urbanização com calçadas em concreto armado, bancos 

concreto e madeira, piso tátil, iluminação em LED, terminal de passageiros em concreto 

armado com fundação sobre estaca pré-moldada e rampa de acessibilidade.  

  

2.3 REGIME DE EXECUÇÃO  
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Empreitada por preço global.  

  

2.4 PRAZO  

  

O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir 

da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 

CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma 

físico-financeiro para a execução da obra.  

2.5 ABREVIATURAS  

  

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, 

as seguintes abreviaturas:  

  

  

FISCALIZAÇÃO : Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou preposto 

credenciado pela Prefeitura   

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras ABNT:  

Associação Brasileira de Normas Técnicas  

CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  

DNER: Departamento Nacional de estradas e Rodagens  

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes  

  

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

  

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, Independentemente de 

transcrição:  

   

a) todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;  

b) instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela  

FISCALIZAÇÃO;  

c) manuais e especificações de serviços do DNIT;  

d) as normas do Governo do Estado do AP e de suas concessionárias de serviços  
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públicos e  

e) as normas do CREA/AP.  

  

2.7 MATERIAIS  

  

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de 

primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas 

especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas 

pela FISCALIZAÇÃO.  

NBR 07171/1992 - Bloco Cerâmico para alvenaria; NBR 6689/1981 - Requisitos gerais 

para condutos de instalações elétricas prediais;  

NBR 07211 - 1983 - Agregado para Concreto; NBR 7362-1-2001- Requisitos para tubos de 

PVC com junta elástica; NBR 08044 - 1983 - Projeto Geotécnico; NBR 08953 - 1992 - 

Concreto para Fins Estruturais; NBR 12561 - 1992 - Calçado de Proteção; NBR 05732 - 1991 

- Cimento Portland Comum NBR-1251/93 – Imprimação Ligante NBR-9686/93, NBR-

12950/93 E EB-1686/93 - Imprimação Impermeabilizante NB-1391/91, NBR-1 2307/91 e 

NBR-12752/92 – melhorias do sub leito NB-1337/91, EB-20 96/91 – Base de solo Cimento  
  

Especificações das marcas citadas nas especificações dos serviços constituem  

   

apenas referência, admitindo a substituição por outras marcas similares (tipo, função, 

resistência, estética e apresentação), com previa consulta e aprovação pela FISCALIZAÇÃO.  

  

  

2.8. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

  

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada com 

comprovação de função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) 

registrada na Carteira de Trabalho para execução de todos os serviços. Correndo por conta da 

mesma as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e 

alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.  

A CONTRATADA deverá fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS.  
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Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação pertinente a 

execução da obra: Certidão Negativa de Débitos com o INSS, Certidão de Regularidade de 

Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.  

  

2.9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA  

  

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes 

à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da 

ART deverá ser mantida no local dos serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do 

Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia 

e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 

205 do Código Civil Brasileiro.  

  

2.10. PROJETOS  

  

   

Todos os projetos básicos (locação, arquitetônico, topográfico, Drenagem etc.) serão 

fornecidos pela CONTRATANTE.  

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes 

da ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerão às prescrições contidas nas normas 

desses órgãos.  

  

  

2.11. DIVERGÊNCIAS  

  

Em caso de divergência de informações com relação aos projetos e especificações 

técnicas deverá ser considerado: as normas da ABNT ou DNIT citadas ou não nessa 

especificação; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala; 

os desenhos de maiores escalas prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de 

datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.  
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2.12. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA  

  

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão do PROGRAMA CALHA 

NORTE – MINISTÉRIO DA DEFESA, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. 

Devendo ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, com previa aprovação 

da FISCALIZAÇÃO.  

Todas as despesas referentes às ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de 

energia elétrica necessárias para o canteiro de obras e a utilização das mesmas são de 

responsabilidade da CONTRATADA.  

  

  

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS  

  

3.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:  

   

Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações da 

norma DNIT, DNER-ES344-97- serviços preliminares (anexo 02) e NR-18.  

Além das exigências da norma acima listada, os serviços do item Serviços 

Preliminares também deverão seguir as indicações abaixo, descritas individualmente para 

cada sub item.  

  

3.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  

Será utilizada placa padrão do MINISTÉRIO DA DEFESA - PROGRAMA CALHA 

NORTE e da Prefeitura Municipal de Oiapoque, tipo Outdoor, nas dimensões 2,00 x 3,00 m, 

estruturada com pernamancas aplainadas, fixados por esteios aplainados de 0,10 x 0,10 x 

4,00m com painel em zinco, pintadas em esmalte sintético de acordo com o modelo fornecido 

pela fiscalização, devendo ser fixadas ao terreno através de blocos de concreto simples nas 

dimensões 40 x 40 x 45 cm, nos m locais a serem indicados pela fiscalização.  

Lei nº 5194/1966 - Art. 16 - Enquanto durar a execução de obras, instalações e 

serviços de qualquer natureza, é obrigatório a colocação e de placas visíveis e legíveis ao 

público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos 

técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos (nome e 
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endereço da empresa CONTRATADA, registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia da região sob a qual esteja jurisdicionada a obra). A placa seguirá de 

acordo com o modelo abaixo. A placa terá as dimensões aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e 

pelo Manual de Placas do Ministério das Cidades – Governo Federal.  

  

3.1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  

A instalação e manutenção das áreas de vivência deverão obedecer ao que prescreve a 

NR-18, particularmente no item 18.4 – Áreas de Vivência.  

   

As áreas de vivência dos canteiros de obras deverão possuir:  

  

- Instalações sanitárias, vestiário, local para refeições e cozinha, quando houver 

preparo de refeições.  

- Caso tenha trabalhadores alojados deverão ter: alojamento, lavanderia e área de 

lazer.  

- Quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinqüenta) ou mais trabalhadores, 

deverão ter ambulatório, com profissional habilitado para o atendimento.  

  

As áreas de vivência deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e 

limpeza.  

As instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas como áreas de vivência, 

desde que, cada módulo: a) possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% 

(quinze por cento) da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas adequadamente 

dispostas para permitir eficaz ventilação interna; b) garanta condições de conforto térmico; c) 

possua pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros); d) garanta os 

demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos na NR-18; e) possua proteção 

contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico.  

A instalação sanitária deverá ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na 

proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem 
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como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) 

trabalhadores ou fração.  

É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores 

por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas 

condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou 

fração.  

Na impossibilidade de instalação de bebedouro dentro dos limites referidos no subitem 

anterior, a CONTRATADA deve garantir, no local de trabalho, suprimento de água potável, 

filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, confeccionados em 

material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos.  

É obrigatório o fornecimento de alimentação aos trabalhadores pela CONTRATADA, bem 

como o local adequado para o seu consumo.  

Nos canteiros de obra é obrigatória a existência de local adequado para refeições. Não 

será permitido o consumo das refeições em local sem higiene, descoberto ou desprovido de 

mesas e bancos.  

É obrigatório o fornecimento gratuito pela CONTRATADA de uniforme de trabalho e sua 

reposição, quando danificada.  

No canteiro de obras, inclusive nas áreas de vivência, deverão ser previstos escoamento 

de águas pluviais, sistema de fossa-sumidouro e iluminação noturna.  

O canteiro deverá ser mantido limpo e organizado pela CONTRATADA.  

  

Cabe a CONTRATADA manter o canteiro de obras organizado, limpo e desimpedido, 

notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.  

  

3.1.3  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM  

POSTE MADEIRA  

  

Caberá a empresa a providenciar a entrada provisória de energia elétrica, para os serviços 

inicias em poste de madeira, de acordo com demanda de serviço. Sendo a mesma responsável 

pelas taxas cabíveis a companhia de energia.  
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3.1.4 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  
  

Os serviços de limpeza consistem no conjunto de operações destinado a remoção de 

tocos, raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matações ou qualquer outro material 

considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para 

terraplenagem.  

   

  

3.1.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  

18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  

  

O material proveniente do serviço de raspagem mecanizada será removido, podendo 

ser transportado para local de “bota-fora” a critério da fiscal, não sendo permitida a sua 

deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a  

obstrução  dos  sistemas  de  drenagem natural, devendo  sempre seguir neste serviço as 

recomendações de segurança tanto das fiscalizações da P.M.O, quanto da D.R.T.  

  

3.1.6 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS  

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   A 

implantação da pavimentação seguirá rigorosamente a planta de locação topográfica fornecida 

pela Secretaria de obras. Caso haja qualquer dúvida em cumprir esta norma, em decorrência do 

levantamento executado, deverá ser consultado a Secretaria de obras para esclarecimento e 

solução.  

  A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo a  

CONTRATADA responsável exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, 

correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços considerados imperfeitos pela 

FISCALIZAÇÃO.  

  A locação será executada com instrumentos devendo ficar registrada, em banquetas de 

madeira, no perímetro do terreno e/ou em torno da obra. As despesas com os trabalhos topográficos 

necessários à locação das diversas unidades da obra correrão por conta da CONTRATADA. Uma 

vez feita a locação da obra, será solicitada a presença do Engenheiro Fiscal, para fazer comparação 

com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta verificação estará sujeito à rejeição. Quaisquer 
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dúvidas que surjam na locação, em consequência de diferença de dimensões no terreno ou outras 

causas, deverão ser esclarecidas e resolvidas pela FISCALIZAÇÃO.  

  A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 

equipamentos adequados ao perfeito levantamento para a elaboração final dos projetos e greides, 

bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis 

estabelecidos nos projetos.  

  A CONTRATADA deverá inicialmente efetuar o levantamento topográfico do local com a 

locação de edifícios adjacentes, cercas, etc., taludes, árvores, meios-fios, etc., existentes, dando 

condições para o lançamento do leito definitivo das circulações, estacionamentos, etc., seus perfis 

longitudinais e transversais bem como do greide final.   A CONTRATADA deverá aceitar as 

normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço 

topográfico de nivelamento, e de marcações em geral relativos aos serviços.  

  Antes do início dos serviços de nivelamento, a FISCALIZAÇÃO indicará a  

CONTRATADA os R.Ns a serem considerados, com a suas respectivas cotas de nível.  

  

NORMAS PERTINENTES  
NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico.  

  

3.1.7 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  
Segundo a Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho, todas as construções 

devem ser protegidas por tapumes, fixados de forma resistente e isolando todo o canteiro.  

  

  

3.2.0 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  

3.2.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

O engenheiro civil deverá cumprir a carga horária definida durante seis meses, conduzir e 

executar a obra conforme os projetos  

O mestre de obras deverá cumprir a carga horária de oito horas de serviço diário 

durante seis meses, conduzir e executar os serviços conforme as diretrizes da empresa O 

Vigia noturno deverá cumprir a carga horária de oito horas de serviço diário durante seis 

meses, conduzir e executar os serviços conforme as diretrizes da empresa.  
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3.3.0 TERMINAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PASSAGEIRO  

3.3.1 - FUNDAÇÃO  
3.3.1.1 - ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO  

CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019  

  As estacas pré-moldadas ou pré-fabricada de concreto, conforme a norma de fundações 

vigente, são segmentos de concreto pré-moldado ou pré-fabricados e introduzidos no terreno por 

golpes de martelo de gravidade.  

  Ao utilizar estacas pré moldadas deve-se ter cuidado quanto ao posicionamento e prumo da 

estaca. A estaca deve ser posicionada acima do ponto de cravação e verificado o alinhamento com 

este ponto. Além disso, o equipamento e estaca devem estar perfeitamente aprumados. Para 

controle da cravação, a estaca deve ser marcada de metro em metro. Assim é possível registrar 

quantos golpes foram necessários para cravação de cada metro da estaca e a profundidade já 

penetrada.  

  Outro cuidado importante é quanto à nega. A nega é um método simples de aferição da 

capacidade de carga da estaca, quando a mesma já atingiu a profundidade indicada em projeto. A 

nega consiste no deslocamento da estaca durante três séries de dez golpes cada para cravação da 

estaca.  

  

3.3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  

  As formas e os escoramentos para a confecção da contenção da calçada serão 

dimensionados obedecendo aos critérios da ABNT (NBR 5118-2007 e NBR 7190-1997), de maneira 

a evitar possíveis deformações do solo, ou das próprias formas por fatores ambientais, ou pelo 

adensamento do concreto. As formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 

dimensões indicadas no projeto e terem a resistência necessária para não se deformarem sob a 

ação do conjunto de peso próprio, peso e pressão do concreto fresco, peso das cargas acidentais e 

esforços provenientes da concretagem e sob à ação das variações de temperatura e umidade.  

  As formas deverão ser suficientemente estanques de madeira a impedir a fuga da nata ou 

pasta de cimento. As formas serão confeccionadas ou montadas de forma que permitam a retirada 

dos diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques.  
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As formas poderão ser confeccionadas com tábuas de pinho de 3ª qualidade (12” x 1”), com folhas 

de compensado de espessura adequada ao fim desejado ou ainda serem metálicas. Não deverão 

ser utilizadas tábuas, folhas de compensado e chapas metálicas irregulares ou empenadas, 

devendo ainda a madeira ser isenta de „nós‟ prejudiciais. As emendas de topo das formas deverão 

repousar sobre „costelas‟ ou chapuzes devidamente apoiados. A amarração das formas deverá 

garantir o perfeito alinhamento e paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulações. A 

FISCALIZAÇÃO poderá exigir o acompanhamento topográfico em todas as fases de concretagem.  

  

3.3.1.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60  

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

3.3.1.4 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  

  

3.3.1.5 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.  

AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   
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- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.1.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

  

3.3.2 - VIGAS  

3.3.2.1 - VIGAS RAMPA  
3.3.2.1.1 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  

3.3.2.1.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
3.3.2.1.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  

  

3.3.2.1.4 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  
As formas e os escoramentos para a confecção da contenção da calçada serão dimensionados 

obedecendo aos critérios da ABNT (NBR 5118-2007 e NBR 7190-1997), de maneira a evitar 

possíveis deformações do solo, ou das próprias formas por fatores ambientais, ou pelo 

adensamento do concreto. As formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 
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dimensões indicadas no projeto e terem a resistência necessária para não se deformarem sob a 

ação do conjunto de peso próprio, peso e pressão do concreto fresco, peso das cargas acidentais e 

esforços provenientes da concretagem e sob à ação das variações de temperatura e umidade.  

  As formas deverão ser suficientemente estanques de madeira a impedir a fuga da nata ou 

pasta de cimento. As formas serão confeccionadas ou montadas de forma que permitam a retirada 

dos diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques.  

As formas poderão ser confeccionadas com tábuas de pinho de 3ª qualidade (12” x 1”), com folhas 

de compensado de espessura adequada ao fim desejado ou ainda serem metálicas. Não deverão 

ser utilizadas tábuas, folhas de compensado e chapas metálicas irregulares ou empenadas, 

devendo ainda a madeira ser isenta de „nós‟ prejudiciais. As emendas de topo das formas deverão 

repousar sobre „costelas‟ ou chapuzes devidamente apoiados. A amarração das formas deverá 

garantir o perfeito alinhamento e paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulações. A 

FISCALIZAÇÃO poderá exigir o acompanhamento topográfico em todas as fases de concretagem.  

  

3.3.2.1.5 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE  

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  

600 L. AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  
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3.3.2.1.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

3.3.2.2VIGAS TERREO  
3.3.2.2.1 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
3.3.2.2.1.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

3.3.2.2.1.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  

  

3.3.2.2.1.4 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25  

MM. AF_09/2020  

  As formas e os escoramentos para a confecção da contenção da calçada serão 

dimensionados obedecendo aos critérios da ABNT (NBR 5118-2007 e NBR 7190-1997), de maneira 

a evitar possíveis deformações do solo, ou das próprias formas por fatores ambientais, ou pelo 

adensamento do concreto. As formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 

dimensões indicadas no projeto e terem a resistência necessária para não se deformarem sob a 

ação do conjunto de peso próprio, peso e pressão do concreto fresco, peso das cargas acidentais e 

esforços provenientes da concretagem e sob à ação das variações de temperatura e umidade.  
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  As formas deverão ser suficientemente estanques de madeira a impedir a fuga da nata ou 

pasta de cimento. As formas serão confeccionadas ou montadas de forma que permitam a retirada 

dos diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques.  

As formas poderão ser confeccionadas com tábuas de pinho de 3ª qualidade (12” x 1”), com folhas 

de compensado de espessura adequada ao fim desejado ou ainda serem metálicas. Não deverão 

ser utilizadas tábuas, folhas de compensado e chapas metálicas irregulares ou empenadas, 

devendo ainda a madeira ser isenta de „nós‟ prejudiciais. As emendas de topo das formas deverão 

repousar sobre „costelas‟ ou chapuzes devidamente apoiados. A amarração das formas deverá 

garantir o perfeito alinhamento e paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulações. A 

FISCALIZAÇÃO poderá exigir o acompanhamento topográfico em todas as fases de concretagem.  

  

3.3.2.2.1.5 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE  

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  

600 L. AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.2.2.1.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  
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DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

3.3.2.3 - VIGAS COBERTURA  
3.3.2.3.1 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

3.3.2.3.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  

  

3.3.2.3.3 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM  

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

  As formas e os escoramentos para a confecção da contenção da calçada serão 

dimensionados obedecendo aos critérios da ABNT (NBR 5118-2007 e NBR 7190-1997), de maneira 

a evitar possíveis deformações do solo, ou das próprias formas por fatores ambientais, ou pelo 

adensamento do concreto. As formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 

dimensões indicadas no projeto e terem a resistência necessária para não se deformarem sob a 

ação do conjunto de peso próprio, peso e pressão do concreto fresco, peso das cargas acidentais e 

esforços provenientes da concretagem e sob à ação das variações de temperatura e umidade.  

  

3.3.2.3.3.4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE  

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  
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600 L. AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;   

   

Execução de estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.2.3.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

3.3.3 - PILAR  

3.3.3.1 - PILARES TERREO  
3.3.3.1.1 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
3.3.3.1.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  



                              

                                                       ESTADO DO AMAPA   

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE   

                  CENTRAL DE COMPRAS E LICITACOES - CCL/PMO   

               COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/PMO   

   

Central de Compras e Licitações   
Rua. Joaquim Caetano da Silva, n° 460, Centro, Oiapoque-AP, CEP: 68.990-000.   

   

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
3.3.3.1.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  

  

3.3.3.1.4 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.3.1.5 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE  

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  

600 L. AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 
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pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.3.1.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

3.3.3.2 - PILARES COBERTURA  
3.3.3.2.1 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  
3.3.3.2.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  
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3.3.3.2.3 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.3.2.4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE  

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  

600 L. AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   
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- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

   

3.3.3.2.5 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

3.3.4 - LAJES  
3.3.4.1 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

3.3.4.2 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015  

Os serviços de ferragem serão executados por profissionais experientes, utilizando ferros 

tipo CA-50 e CA-60, nas bitolas comerciais sempre em acordo ao projeto de estrutura, de acordo 

com as Normas Técnicas da ABNT.  

  

3.3.4.3 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 
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molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.4.4 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA,  

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  

As escoras, também chamadas de pontaletes, são peças de madeira beneficiadas que são 

colocadas na vertical para sustentar os painéis de lajes e de vigas. Atualmente, são muito 

utilizadas escoras de eucalipto ou bragatinga (peças de seção circular com diâmetro mínimo de 8 

cm e comprimentos variando de 2,40 a 3,20 m). No caso de pontaletes de seção quadrada as 

dimensões mínimas são: de 2”x2” para madeiras duras e 3”x3” para madeiras menos duras.  

Os pontaletes ou varas devem ser inteiros, sendo possível fazer emendas segundo os 

critérios estabelecidos na norma:  

a) Cada pontalete poderá ter somente uma emenda;  

b) a emenda somente poderá ser feita no terço superior ou inferior do pontalete;  

c) número de pontaletes com emenda deverão ser inferior a 1/3 do total de pontaletes distribuídos.  

As escoras deverão ficar apoiadas sobre calços de madeira assentados sobre terra 

apiloada ou sobre contrapiso de concreto, ficando uma pequena folga entre a escora e o calço 

para a introdução de cunhas de madeira.  

  

3.3.4.5 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.  
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AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.3.4.6 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, 

madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, 

deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e, 

posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese 

os elementos serão concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral  

  

  

3.4 - COBERTURA  

Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações da 

norma DNER-ES348-97- COBERTURAS;   

Além das exigências das normas acima listadas, os serviços do item Cobertura também 

deverão seguir as indicações abaixo, descritas individualmente para cada sub item.  
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3.4.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO  

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019  

Confeccionadas nas dimensões especificadas de modo a permitir um ajuste perfeito das 

peças, para que na montagem estas se adaptem perfeitamente. Partes que se tenham empenado 

prejudicialmente devem ser substituídas.  

  

3.4.2 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2  

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

A inclinação da coberta deverá seguir os ângulos e medidas apresentadas no projeto 

arquitetônico, todas as peças do madeiramento serão executados em madeira de lei de 1ª 

qualidade, tipo acapu, ipê, angelim ou maçaranduba. Quando da execução serão utilizadas 

madeiras secas, isentas de defeitos tais como: nós, brancos, trincas, (fibras inclinadas etc.). Todo 

trabalho deverá ser executado por profissionais hábeis e experimentado, devidamente assistido 

por mestre carpinteiro que verificará a perfeita ajustagem de todas as superfícies de ligações e 

articulações. Confeccionadas nas dimensões especificadas de modo a permitir um ajuste perfeito 

das peças, para que na montagem estas se adaptem perfeitamente. Partes que se tenham 

empenado prejudicialmente devem ser substituídas.  

  

3.4.3 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

Serão aplicadas telhas de fibrocimento 6mm de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto.   

Sequência de execução:   

Aplicação de telhas de fibrocimento, de primeira qualidade, fixadas com material próprio de 

aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto.   

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos   

  

   

3.4.4 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO  
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ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019  

 Nos encontros de água do telhado será colocado cumeeira em telha cerâmica emboçada com 

argamassa de cimento e areia, respectivamente traço 1:2 devidamente alinhado e nivelado, de 

acordo com o projeto arquitetônico.  

 As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequência de 

execução.  

  

  

3.5 - URBANIZAÇÃO  

3.5.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO  

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  

  As escavações de valas de contenção da calçada deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem da viga baldrame com finalidade de conter o aterro.  

  

  Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, 

vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de 

esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos aos serviços.  

  

  Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, 

fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou récem construídos, estes deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, 

seja ele de qualquer natureza.  

  

NORMAS UTILIZAVEIS:  

  

NR 18-2012 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO – 18.6 – ESCAVAÇÕES NBR 12266-1992 – PROJETO E EXECUÇÃO DE 

VALAS   

  

3.5.2 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 NORMAS UTILIZAVEIS:  

•  NBR 5681 2015 – CONTROLE TECNOLOGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS EM  

OBRAS DE EDIFICAÇÕES  
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Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas 

de ate de 15 cm e camada final de até 20 cm. Deverá ser previsto o caimento lateral ou 

longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando o seu acumulo em qualquer 

ponto. O aterro deverá seguir três etapas: 1 – lançar o material com o equipamento de transporte; 

2 – em seguida o espalhamento do aterro por meios mecânicos ou conforme o caso por meios 

manual; 3 – por último a compactação do solo.  

Sempre que as condições locais permitirem, os serviços devem ser organizados para que 

se tenha uma ou mais frente de trabalho em que as citadas etapas sejam devidamente 

escalonadas.  

Sempre que houver precipitação pluvial nessa etapa, a percolação da água aumenta a 

umidade do solo muita acima da ótima, sendo necessária uma secagem posterior ou remoção do 

solo.  

  

3.5.3 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA  
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  As formas e os 

escoramentos para a confecção da contenção da calçada serão dimensionados obedecendo aos 

critérios da ABNT (NBR 5118-2007 e NBR 7190-1997), de maneira a evitar possíveis deformações 

do solo, ou das próprias formas por fatores ambientais, ou pelo adensamento do concreto. As 

formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto 

e terem a resistência necessária para não se deformarem sob a ação do conjunto de peso próprio, 

peso e pressão do concreto fresco, peso das cargas acidentais e esforços provenientes da 

concretagem e sob à ação das variações de temperatura e umidade.  

 As formas deverão ser suficientemente estanques de madeira a impedir a fuga da nata ou pasta 

de cimento. As formas serão confeccionadas ou montadas de forma que permitam a retirada dos 

diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques. As formas poderão ser 

confeccionadas com tábuas de pinho de 3ª qualidade (12” x 1”), com folhas de compensado de 

espessura adequada ao fim desejado ou ainda serem metálicas. Não deverão ser utilizadas 

tábuas, folhas de compensado e chapas metálicas irregulares ou empenadas, devendo ainda a 

madeira ser isenta de „nós‟ prejudiciais. As emendas de topo das formas deverão repousar sobre 

„costelas‟ ou chapuzes devidamente apoiados. A amarração das formas deverá garantir o perfeito 

alinhamento e paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulações. A FISCALIZAÇÃO poderá 

exigir o acompanhamento topográfico em todas as fases de concretagem.  
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3.5.4 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.  

AF_05/2021  

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se 

madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser 

molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da 

peça estrutural  

  

Normas Técnicas relacionadas   

- Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;   

- ABNT NBR 5739-2018, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;   

- Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;   

- ABNT NBR 7212-2012, Execução de concreto dosado em central;   

- ABNT NBR 8522-2017, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão;   

- ABNT NBR 8681-2003, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  Execução de 

estruturas de concreto – Procedimento  

  

3.5.5 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM  

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016  

Será construída calçada em concreto com espessura de 12,0cm em concreto armado, 

respectivamente cimento; areia e seixo, com espessura regular de 12 cm, provido de junta de 

dilatação cruzada em PVC de 1,5cm, com espaçamento máximo de 1,00m entre as peças. 

Assentados sobre o substrato previamente preparado com 100% de compactação, bem como o 

controle de nível.  

As superfícies (substrato) deverão já estar previamente compactado, devendo também se 

umedecida próximo da saturação.  

  

3.5.6 - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE  
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ARGAMASSA. AF_05/2020  

O piso tátil concreto 25x25 é uma solução de auxílio à mobilidade, ele combina a 

linguagem binária (alerta e direcional) de forma que a pessoa com deficiência visual consegue se 

guiar através de caminhar sobre eles pois são alto relevos e como o nome já diz, alertam e 

direcionam.  

Também o piso tátil concreto 25x25 informam e direcionam as pessoas com deficiência 

visual plena ou parcial, nos seus deslocamentos, formando trilhas seguras com muita precisão de 

forma a prevenir contra acidentes e guiando ao destino.  

Saiba que o piso tátil concreto 25x25 podem serem colocados em áreas públicas ou 

privadas (externas ou externas), garantindo o fluxo adequado. As cores, auxiliam o deficiente 

parcial e as saliências, auxiliam os deficientes visuais plenos, tanto nas cadeiras de rodas, quanto 

no andar pelos passeios externos. Além da função sinalização direcional, o piso tátil tem a função 

de acessibilidade e segurança.  

  

NORMAS UTILIZAVEIS:  

  

ABNT-MB-2625NBR-9832/92-CONCRETO  E  ARGAMASSA-DETERMINAÇÃO 

 DOS TEMPOS DE PEGA POR MEIO DA RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO  

  

3.5.7 - INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE  

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021  

Os bancos devem ser bem confortáveis. Esse tipo de banco é muito conhecido em praças 

públicas e o modelo garante muito conforto aos usuários, pois é bem anatômico e permite um bom 

descanso.  

  

3.5.8 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,  

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  

Sobre o piso serão aplicadas duas demãos de tinta com látex para piso, com a seguinte 

operação:  

Limpeza a seco;  

 A superfície a ser pintada deverá estar curada para ser analisada pela FISCALIZAÇÃO  

  

3.5.9 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO  
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DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021  

Será fornecida lixeira com tampa - Possui base plástica e corpo em inox - Acabamento em 

duas opções: Polido ou Scotch brite - A lixeira em aço inox é higiênica, durável e de excelente.  

  

3.5.10 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020  

As Luminárias com lâmpadas de Led – potência definida no Projeto Executivo – para uso 

externo – dotadas de‟ reator/ignitor para lâmpadas de descarga - instaladas em poste metálico – 

serão do tipo pétala com braço de prolongamento.  

Poste em tubo reto de aço zincado pintado, com engastamento ao solo ou com base fixada 

através de chumbadores, furo de passagem para cabo de ligação e janela de inspeção.  

Altura de 5,00 m com sistema de fixação por base.   

- Corpo da luminária em chapa de aço zincada e pintada.  

- Refletor em alumínio anodizado.  

- Alojamento para equipamentos auxiliares (reator/ignitor) no corpo da luminária.  

- Difusor em vidro transparente temperado.  

- Soquete E-40 - anti-vibratório.  

- Corpo e aro pintados com tinta branca epóxi. O corpo deverá possuir blindagem antiinseto.  

- As luminárias terão incorporados relé foto-elétrico para até 1.000 W.  

   

- Com refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.  

- O difusor será em vidro temperado jateado.   

- Deverão possuir Controle de Ofuscamento – classe A/500 lux (mínimo).  

  

3.5.11 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

 Os Condutores de Alimentação dos Quadros de Distribuição e de Distribuição Geral, serão 

Multipolares e/ou Unipolares flexíveis, com isolamento termofixo EPR (Borracha Etileno - 

Propilênica) 90º C – classe 0.6/1 kV – NBR n° 13.248 e 450/750v - antichama, com bitolas  

definidas no projeto executivo.  
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 Condutores de Distribuição dos Circuitos (ligação das luminárias), serão Multipolares e/ou 

Unipolares flexíveis, com isolamento EPR 90º C – Classe 0.6/1 KV – antichama, conforme definido 

no projeto executivo.  

  

3.5.12 - ENTR. DE SERV. EM BAIXA TENSAO, C/ CX. DE MEDICAO INDIRETA E CAIXA 

P/DISJUNTOR PADRAO, INSTALADA EM MURETA DE ALV. (1 1/2 VEZ), MED.(2,20 X  

2,00)M,  TRIFASICO (27 A 38)KW  

É composta da caixa destinada à instalação do medidor de energia elétrica e da caixa 

destinada à instalação do equipamento de proteção (disjuntor termomagnético).  

  

3.5.13 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *95* MM  

Poste em tubo reto de aço zincado pintado, com engastamento ao solo ou com base fixada 

através de chumbadores, furo de passagem para cabo de ligação e janela de inspeção.  

Altura de 3,00 m com sistema de fixação por base.   

  

  

3.6.0 – REVESTIMENTO  
Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações da 

norma DNER-ES351-97- REVES. PAREDES.  

Além das exigências da norma acima listada, os serviços do item Revestimento também 

deverão seguir as indicações abaixo, descritas individualmente para cada sub item.  

   

  

3.6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

 Deverão ser aplicado chapisco nas paredes de alvenaria e elementos estruturais. Produzido em 

argamassa de cimento e areia no respectivo traço 1:3, devendo apresentar uniformidade na 

aplicação tanto em abranger a toda a superfície, quanto a espessura, sendo esta ultima devendo 

atingir a 5,0mm.  

A superfície deverá estar isenta de poeiras, gorduras e/ou qualquer impureza existente de forma a 

permitir a perfeita absorção da argamassa do chapisco pela base (alvenaria e concreto), 

efetivando a adesão física esperada.  
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3.6.2 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  O emboço deve ser aplicado nas 

paredes que irão receber revestimento cerâmico, local onde será revestido com azulejo, sobre a 

superfície previamente chapiscada, o emboço deve ser efetuado em uma única camada com 

espessura igual a 2,0cm, composto de cimento e areia traço 1:2:8. Devem ser regularizados e 

desempenados a régua e desempenadeira, mantendo a superfície rugosa, deverão apresentar 

aspectos uniformes, com superfície perfeitamente plana, não sendo aceito qualquer ondulação ou 

desigualdade de alinhamento, evitando deformações (embarrigamentos) da argamassa nos 

centros das paredes e no encontro das arestas, nos cantos das paredes.  

A areia para execução desse serviço deverá ser média e peneirada para apresentar 

granulometria uniforme e redução de material orgânico.  

As partes a serem emboçadas devem ser previamente demarcadas, com o uso de mestras 

(demarcações) fixadas nas extremidades, estando estas marcas prevendo as faces em perfeito 

prumo (perpendicular ao nível do piso) e alinhamento.   

  

   

  

3.6.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2  

DEMÃOS AF_06/2018  

A proteção de fundações, muros de arrimo, baldrames e alicerces é algo de extrema 

importância para a preservação das estruturas. Além disso, a impermeabilização também é 

importante para obras que envolvem ruas e estradas, uma vez que essas estruturas são 

extremamente afetadas pelas condições físicas e químicas as quais estão expostas diariamente.  

É importante destacar que o processo de impermeabilização via emulsão asfáltica é um 

dos mais populares e eficientes nos dias de hoje. Essa emulsão é produzida através do material 

betuminoso do tipo asfalto – que também é o principal produto aplicado em obras de construção 

civil envolvendo pavimentação. O material destacado é emulsionado em água por meio dos 

aditivos de caráter dispersante que são essenciais para que a reação química ocorra.  

  

NORMAS:  
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NBR 9574 – “Execução de impermeabilização” NBR 9575 – “Impermeabilização – Seleção e 
projeto” NBR 9685 – “Emulsão asfáltica para impermeabilização”  

  

  

3.7.0 - PINTURA  

3.7.1 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.  

AF_06/2014  

Para aplicação d efundo selador nas paredes, será necessária a seguinte operação:  

- Limpeza com espanamento; - Uma 

demão de selador.  

  

3.7.2 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE  

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  

          Serão necessárias as seguintes operações:  

- Lixamento e limpeza à seco;  

   

- Aplicação de duas demãos de massa corrida;          - Lixamento e posterior 

espanamento.  

  

3.7.3 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016  

Sobre o emassamento serão aplicadas duas demãos de tinta com látex acrílico, com a 

seguinte operação:  

Lixamento e limpeza a seco;  

Aplicaçăo de duas demăos de pintura de acabamento.  

A superfície a ser pintada deverá estar curada para ser analisada pela FISCALIZAÇÃO.  

  

3.7.4 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E  

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021  

        Toda madeira deverá ser envernizada.  

- O envernizamento deverá obedecer às indicações do fabricante, e em linhas gerais, seguir a           

orientação abaixo:  

- Lixamento da parede, com remoção de pó;  

- primeira demão com selador;  
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- lixamento com lixa fina;  

- segunda demão com verniz;  

- lixar levemente com lixa e finalmente a terceira demão de verniz para acabamento.  

  

3.7.5 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021  

Sobre o piso serão aplicadas duas demãos de tinta com látex para piso, com a seguinte 

operação:  

Limpeza a seco;  

 A superfície a ser pintada deverá estar curada para ser analisada pela  

FISCALIZAÇÃO  

   

  

3.8 - INSTALAÇÃO ELETRICA  

3.8.1 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  

 A norma brasileira NBR 5410 de "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", fixa as condições que 

as instalações de baixa tensão devem atender, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a 

segurança das pessoas e animais domésticos e a conservação de bens.  

  

EXIGÊNCIAS BÁSICAS – Todos os elementos de composição do sistema (condutos; 

condutores; quadros gerais, de distribuição e de comando; caixas de passagem e erminais; 

tomadas; luminárias e acessórios diversos), deverão obedecer integralmente aos 

desenhos, cortes, diagramas, detalhes de projeto e a esta especificação; bem como as 

Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – em especial às de nº NBR 

5410/2004 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão); de nº NBR 5419/2005 – (Sistemas de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas); de nº NBR-14136 (Plugues e Tomadas); de nº 

NBR IEC 60598; de nº NBR-6808 (Conjunto de Manobras e Controle de Baixa Tensão 

Montados em Fábrica); de nº NBR IEC 60050 (Dimensionamento de Quadros de 

Distribuição), a Norma NR-10/2004 (publicada no DOU de 08.12.2004) do Ministério do 

Trabalho e Emprego e as Recomendações Práticas do IEEE – Institute of Electrical and 

Eletronics Engineers, em especial: IEEE-Std-142-1991 (IEEE Recommended Practice for 
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Grounding of Industrial and Commercial Power Systems) e IEEE-Std-1000-1992 (IEEE 

Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Eletronic Equipment) e 

asNormas da Concessionária de Serviço Público CEA – Companhia de Eletricidade do 

Amapá – de nº NTD-01 e NTD-02. As Normas não enumeradas, que regulamentam itens 

deste projeto, deverão ser consideradas como parte integrante desta especificação.  

  

Nota: (1) As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificações, deverão ser 

resolvidas pela fiscalização e/ou pelo autor do projeto.  

(2) Em caso de divergência, prevalecerá:  

   

 (a) as especificações contidas neste caderno;  (b) ao Memorial Descritivo do Projeto;  (c) o desenho 

de maior escala sobre o de menor escala  
  

3.8.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   Os 

Centros de Distribuição serão construídos em chapa de aço na bitola 12, de sobrepor e/ou 

embutido, conforme o caso, com toda a superfície metálica decapada, pintada com tinta epóxi-

poliester a pó, na cor cinza – externamente e na cor laranja ou cinza claro – internamente e 

deverão ser providos de vedação, quando de seu uso ao tempo.   As portas serão providas de 

fechadura e de dispositivo de ventilação. As portas poderão ser com visor em acrílico.  

  Os Centros de Distribuição terão Barramento Geral, Neutro e Terra independente, em barras de 

cobre, com capacidade de corrente definida em projeto.             A capacidade de corrente nominal 

do barramento geral, deverá ser de, no mínimo, 20% (vinte por cento) superior, a capacidade de 

corrente nominal do disjuntor geral, do quadro em análise.  

  Os barramentos gerais terão as fases pintadas com tinta eletrostática nas cores previstas em 

Norma específica.  

  Todos os Centros de Distribuição terão suporte para instalação de supressores de surto 

(protetores de sobre tensão) para as fases e para o neutro, do tipo varistor de óxido de zinco.  

  Caso não seja disponibilizado espaço, para instalação do trilho DIN no Centro de Distribuição, 

deverá ser prevista a instalação de caixa específica para o acondicionamento dos supressores de 

surto.   

    Os Centros de Distribuição terão suporte compatível para instalação de  

Disjuntor Geral do tipo DR (Disjuntor Diferencial-Residual) – Tetrapolar (3 Fases + Neutro) ou 

tripolar (3 Fases) – conforme o caso.  
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  Os Centros de Distribuição terão suporte compatível à instalação de disjuntores termomagnéticos 

com retardo (lâmpadas de descarga) para a proteção dos circuitos terminais.   

  Os barramentos gerais serão protegidos por placas de acrílico, nas dimensões compatíveis 

para cada quadro projetado.  

  Os circuitos terminais serão identificados, nos Centros de Distribuição, com plaquetas em acrílico 

na cor branca e com fundo azul; bem como o disjuntor geral e o quadro correspondente.  

  Nota: Não será permitida, sob qualquer hipótese, a utilização de centro de distribuição 

sem barramento de fases, de neutro e de proteção (terra) independentes.  

  

3.8.3 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  

 As luminárias tipo arandela - de sobrepor – serão do tipo 1x6W, em pvc, acompanha 1 lâmpada 

junto no kit, uso interno externo, tamanho com comprimento 19 cm, largura 11 cm e altura : 9 cm.  

  

3.8.4 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  

 As luminárias tipo calha fluorescente de sobrepor – serão do tipo 2x14w ou conforme o caso, 

dotadas de reatores eletrônicos ou convencionais, com  fator de potência superior a  

0.92 - tensão definida no projeto executivo.  

- O corpo será em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca.  

- Com refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.  

- O difusor será em vidro temperado jateado.   

- Deverão possuir Controle de Ofuscamento – classe A/500 lux (mínimo).  

As lâmpadas fluorescentes tubulares, deverão possuir temperatura de cor de, no mínimo  

3.000k.  

  

3.8.5 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400  
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 Informações 

Técnicas:  

  

• laterais estampadas em alumínio natural.  

   

• corpo em chapa refletora de alumínio  
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• vidro plano temperado  

• escotilha fixada em 4 pontos com porcas borboleta  

• receptáculo e-40 em porcelana  

• vedação interna  

• suporte para fixação em aço galvanizado  

  

3.8.6 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

3.8.7 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

Os Disjuntores dos Circuitos Terminais, instalados no Quadro de Distribuição, serão 

termomagnéticos. A capacidade de corrente nominal está definida no projeto executivo. Os  

Disjuntores dos Circuitos de Iluminação para Lâmpadas de Descarga serão do tipo retardado  

  

3.8.8 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

 Às especificações contidas na NBR5419/2015 e NBR13571. Na NBR13571, há a indicação 

explícita que as hastes de aterramento de aço-cobreadas devem ser fabricadas com materiais de 

primeira qualidade, que suportem as condições elétricas, mecânicas e químicas a que são 

submetidas quando instaladas (Referência NBR13571 4.1.1).  

  

3.8.9 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

  A norma brasileira NBR 5410 de "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", fixa as condições 

que as instalações de baixa tensão devem atender, a fim de garantir seu funcionamento adequado, 

a segurança das pessoas e animais domésticos e a conservação de bens.  

  

EXIGÊNCIAS BÁSICAS – Todos os elementos de composição do sistema (condutos; 

condutores; quadros gerais, de distribuição e de comando; caixas de passagem e erminais; 

tomadas; luminárias e acessórios diversos), deverão obedecer integralmente aos 

desenhos, cortes, diagramas, detalhes de projeto e a esta especificação; bem como as 

Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – em especial às de nº NBR 

5410/2004 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão); de nº NBR 5419/2005 – (Sistemas de 
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Proteção contra Descargas Atmosféricas); de nº NBR-14136 (Plugues e Tomadas); de nº 

NBR IEC 60598; de nº NBR-6808 (Conjunto de Manobras e Controle de Baixa Tensão 

Montados em Fábrica); de nº NBR IEC 60050 (Dimensionamento de Quadros de 

Distribuição), a Norma NR-10/2004 (publicada no DOU de 08.12.2004) do Ministério do 

Trabalho e Emprego e as Recomendações Práticas do IEEE – Institute of Electrical and 

Eletronics Engineers, em especial: IEEE-Std-142-1991 (IEEE Recommended Practice for 

Grounding of Industrial and Commercial Power Systems) e IEEE-Std-1000-1992 (IEEE 

Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Eletronic Equipment) e 

asNormas da Concessionária de Serviço Público CEA – Companhia de Eletricidade do 

Amapá – de nº NTD-01 e NTD-02. As Normas não enumeradas, que regulamentam itens 

deste projeto, deverão ser consideradas como parte integrante desta especificação.  

  

Nota: (1) As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificações, deverão ser 

resolvidas pela fiscalização e/ou pelo autor do projeto.  

(2) Em caso de divergência, prevalecerá:  

 (a) as especificações contidas neste caderno;  (b) ao Memorial Descritivo do Projeto;  (c) o 
desenho de maior escala sobre o de menor escala  

  

  

3.9.0 - TRANSPORTE DE MATERIAL  3.9.1 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia 

pavimentada (transporte de tubos de concreto armado entre Macapá/Oiapoque) CIMENTO 3.9.2 - 

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (transporte de tubos de 

concreto armado entre Macapá/Oiapoque) BRITA 3.9.3 - Transporte com caminhão carroceria de 15 

t - rodovia pavimentada (transporte de tubos de concreto armado entre Macapá/Oiapoque) AÇO  

  Tendo em vista que o município de Oiapoque não ser provido de jazidas de brita, brita e 

deposito de cimento e ferro (aço) é necessário o deslocamento da brita do município de Porto 

Grande e o cimento e aço de Macapá que o fornecedor de para quase todo o estado do Amapá, 

Foi calculado as distancias entre o Município de Porto Grande, Macapá e o Municipio de Oiapoque 

onde será executada a obra.  

  

3.10.0 - LIMPEZA FINAL DE OBRA 3.10.1 - Limpeza geral  
Após a conclusão de todos os serviços, a obra deverá ser entregue totalmente limpa, livre 

de qualquer impureza, inclusive com retirada de entulhos, respingos de tinta, manchas nos pisos, 
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etc. Será feita juntamente com a fiscalização, vistoria geral nas instalações para verificar o seu 

perfeito funcionamento, bem como de todos os aparelhos.  

  

4. ENTREGA DA OBRA  

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as 

instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 

testados. Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 

comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, 

firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 

8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 94), onde deverão constar todas 

as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.  

  

5 - PRESCRIÇÕES DIVERSAS  

Todas as imperfeições decorrentes da obra deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, 

sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.  

Este documento é restrito apenas para apresentação do 

Projeto Básico da obra de:  

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA COMUNIDADE DE VILA 
VITORIA.  

  

Oiapoque - AP, 06 de Setembro de 2022  
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ANEXO IV   

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE   

    

TOMADA DE PREÇOS Nº ______________________________________________/2022 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ____/_____/2022. HORÁRIO:____________HORAS.   

   

  Proposta que faz a empresa____________________________________, inscrita no CNPJ/MF   Nº 

_________________________e  inscrição  estadual  n°_____________,  estabelecida 

no(a)_____________________________________________, para   atendimento   do   objeto    

destinado a Contratação de empresa especializada para executa o objeto URBANIZAÇÃO DA 

ORLA DE VILA VITORIA, Conv 224 -2020(898702/2020),   em   conformidade  com  o  Edital  

da  TOMADA  DE  PREÇOS  №    010/2022. Para tanto, oferecem os a essa Instituição o PREÇO 

GLOBAL abaixo disposto, observadas as especificações e exigências de que tratam Edital e Anexos 

da Tomada de Preços n° 010/2022.   

   

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS     PREÇO  

TOTAL   

....................................................................................................................... 

.................   

....................................................................................................................... 

.................   

     

R$   

 

VALOR   TOTAL   

EXTENSO:.........................................................................................................    

POR  

A validade  da  presente  proposta  é  de  60  (sessenta)  dias,  contados  da  data  da  abertura 

da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110, da Lei n-° 8.666/1993.   

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 

para a perfeita  execução  dos  serviços,  inclusive  os  encargos  da  legislação  social  trabalhista, 

previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto 

licitado.   

Os dados da nossa empresa são:   

   

a) Razão Social: ____________________________________________________________                           

b) CNPJ (MF) n°: _____________________________ Insc. Estadual n-°: ________________                       

c) Endereço: _______________________________________________________________                          

d) Fone/Fax: _______________________________ E-mail: __________________________                        

e) Cidade: ______________________________ Estado: ____________ CEP: ____________                        

f) Banco ____________ Agência n-°: _______________ conta n°: _________________________    

   

Declaramos, para todos os fins, que a execução dos serviços se dará de acordo com 

especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.   

Declaramos, para fins de garantia, que a empresa responderá, pelo prazo irredutível de 05   
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(cinco) anos contados da data de Recebimento  Definitivo,  pela solidez  e segurança  do objeto  

desta licitação, tanto em relação  aos materiais  empregados  na execução,  consoante  estabelece  

o artigo 618 do Código Civil.   

(OBS.: Acrescentar demais exigências para efeito de proposta, atendendo as solicitações do Edital).   

 ________________________________ /________,__________de_________de_________                       

   

       

   

   

_____________________________________ Assinatura 

(RFPRESENTANTE LEGAL)   
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ANEXO V   

   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

(Observação: esta declaração é exigida somente em caso positivo)   

   

   

...................................................., inscrita  no CNPJ  n°   ...................., por intermédio de seu 

representante  legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a)  da  Carteira  de Identidade 

n°............................   e   do   CPF   n°   .........................,   DECLARA,   sob   penas   da   lei,  em 

atendimento ao disposto no § 2º do art. 32 da Lei n° 8.666/1993,  a superveniência do(s) fato(s) a  

seguir  listado(s),  o(s)  qual(is)  poderá(ão)  constituir-se  em  impeditivo(s)  de  sua habilitação  na 

presente licitação:   

a) ______________________                                             

b) ______________________                                                    

c) ______________________                                                    

d) ______________________                                                

   

   

   

   

   

(Local e Data) ....................,......... de ....................................... de 2022.   

   

   

   

   

   

    

________________________________________________ (nome completo) 

Assinatura do Representante  Legal   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ANEXO VI   
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA   

(entregar esta declaração juntamente com o documento de credenciamento, ou constar do Envelope  

n° 01 - ‖Documentos  de Habilitação‖ em caso de opção de não participação  da sessão pública)                 

°‖   

   

...................................(Identificação    completa    do    representante     da licitante), como 

representante devidamente  constituído  de  (NOME  DA  EMPRESA)............................... 

doravante denominado LICITANTE,  para  fins  do  disposto  no  Edital  da  Tomada    de  Preços 

CCL/PMO  n-°..................... /2022, declara,  sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que:   

(a) A proposta  apresentada  para participar da Tomada  de Preços  CCL/PMO  n° ..../2022  foi 

elaborada de maneira independente  pelo licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em   

parte,   direta  ou  indiretamente,  informado,   discutido   ou  recebido   de  qualquer  outro 

participante, potencial ou de fato, da licitação  para contratação  de empresa  especializada  para 

adequação  do  edifício-sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Oiapoque,  localizado  na  Rua Joaquim 

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

(b) A  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  Tomada  de Preços 

CCL/PMO  n° ...../2022  não foi informada,  discutida ou recebida  de qualquer outro participante 

potencial ou de fato deste processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;   

(c) Não  tentou,  por qualquer  meio  ou por  qualquer  pessoa,  influir  na decisão  de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços CCL/PMO n° /2022 quanto a participar 

ou não da referida licitação;   

(d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços CCL/PMO  n° 

...../2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado  ou discutido com  

qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação;   

(e) O conteúdo da proposta apresentada  para participar da Tomada de Preços CCL/PMO n-° 

...../2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido  de 

qualquer  integrante  desta  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE OIAPOQUE  antes da abertura  

oficial das propostas; e   

   

(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes  e 

informações para firmá-la.   

     

_____________________________/_________, ____________em ______ de_______ de 2022.   

   

     

______________________________________   

(representante lega  do licitante)  CPF   
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ANEXO VII 

   

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE — SUMULA 13 STF   

   

   

NOME DA EMPRESA:    

CNPJ:   

NOME DO DECLARANTE:    

CPF:   

CARGO:   

   

   

DECLARO  para  fins  de  contratação  junto  à  Prefeitura  Municipal  de  Oiapoque-  AP,  

nos termos da SUMULA VINCULANTE 13 do Supremo Tribunal Federal, que o quadro societário 

desta empresa não  possui  cônjuge(s),  companheiro(s)  ou  parente(s)  em  linha  reta,  colateral  ou  

por afinidade  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  dos  membros  ocupantes  de  cargos  de  direção   ou  

no exercício  de  funções  administrativas, ou  ainda  de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  

direção, chefia  e  assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente   ás  unidades situadas  na  

linha hierárquica da área encarregada da licitação.   

Declaro   ainda   que   não   serão   prestados   serviços   por   empregados   de   empresas 

fornecedoras  de mão-de-obra  que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos  membros ou 

servidores do órgão contratante da Prefeitura Municipal de Oiapoque, observando-se, no que 

couber, as restrições  relativas  à reciprocidade  entre órgãos  da administração  pública  direta ou  

indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, SUMULA VINCULANTE 13 do Supremo  

Tribunal  Federal.   

   

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.   

   

   

(Local e data) ........................... de ..............................de 2022.  

__________________________________________ Representante  legal da empresa   
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ANEXO VIII   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR,   

   

(nome da empresa) ................................., inscrito no CNPJ n°. ......................., por intermédio seu   

representante    legal   o(a)  Sr(a)....................................,   portador(a)  da   Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ..............................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei n ° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos.  Ressalva:  emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz (....).   

   

   

(Local e data) ..............................., ...........de .......................... de 2022.   

   

   

   

   

_____________________________________ Representante legal 

da empresa   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)   
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ANEXO IX   

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA QUALIFICAR-SE COMO  

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE   

   

(em sendo microempresa  ou empresa de pequeno porte, entregar esta declaração juntamente com o  

documento de credenciamento ou constar do Envelope n° 01 - ―Documentos de Habilitação")   

   

   

   

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa 

_________________________________________________(denominação da  pessoa  jurídica), 

CNPJ  n° _______________________________ é  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento  previsto na Lei Complementar  n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o  direito  de  preferência  

no procedimento  licitatório  da  TOMADA  DE  PREÇOS  № ....../2022, realizada pela Prefeitura 

Municipal de Oiapoque.   

   

   

(Local e data) ............................, ............... de .......................... de 2022.   

   

   

   

   

   

   

Representante legal da empresa   
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                                                                               ANEXO X   

   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL   

   

   

Empresa  ............................................................................,  inscrita  no  CNPJ  nº  

.......................................... por intermédio de seu responsável técnico, engenheiro(a) /arquiteto(a), 

Sr.(a) ......................................................., portador da Carteira Profissional do   CREA/CAU nº 

.................................., declara, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a  

natureza  e vulto  dos serviços  técnicos  especializados, bem  como  as  técnicas  necessárias   ao 

perfeito  desenvolvimento da  execução  do objeto da  Tomada   de Preços    n° .../2022, inclusive 

no que pertine ao local destinado à instalação dos sistemas,  das instalações provisórias  a serem 

realizadas e da legislação vigente para construção no local.   

Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições peculiares  inerentes  à natureza  dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros.   

   

   

   

(Local e data) .................................., ............. de .........................de 2022.   

   

   

   

   

   

   

   

   

Representante  legal da empresa   
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ANEXO XI MINUTA DO CONTRATO 

   

CONTRATO Nº ______/2022   

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE E A   

  EMPRESA  ..........................,  PARA   EXECUTAR   

SERVIÇOS DE ..........................., LOCALIZADO NO 

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.   

   

   

A  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE   OIAPOQUE,  sediada  na  Rua  Joaquim   Caetano 

da SiIva, n°  460,  Bairro  Centro,  Oiapoque-AP,  CEP nº 68.990-00,  inscrita  no Cadastro  

Nacional  da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 05.990.445/0001-80, neste ato 

representada por seu  Prefeito,  Senhor  BRENO LIMA DE ALMEIDA,  RG  n  °-  xxxxxxx  e do  

CPF  xxxxxxxxxxx,  no  uso  da competência  que  Ihe  foi  atribuída  nos  termos  da  Lei,  

doravante designado  simplesmente  de CONTRATANTE  e, de outro Iado, a empresa   

(nome/razão social), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério  da Fazenda  

sob o n° ____________, estabelecida   nas(rua/avenida)___________,  n° cidade   de(o)_________, 

Estado de(o)__________, que  apresentou os documentos  exigidos  por  lei,  neste  ato representada 

por (qualificar: cargo/nome/nacionalidade/ estado civil/CI-RG n°-, CPF n° ), conforme (indicar os 

instrumentos  que conferem  aos  qualificados  poderes  para representar  a empresa  na assinatura 

do Contrato),   daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA,  tendo em vista o  

contido  no  Processo  n° XXXXXXXXXXX,  referente  à  TOMADA  DE  PREÇOS   nº 

010/2022, considerando  as disposições estabelecidas  na Lei n° 8.666, de 21/06/1993,  no Decreto 

n° 7.746, de 05/06/2012,  na Lei Complementar  n°  123, de 14/12/2006,  no Decreto  n° 8.538,  de 

06/10/2015, atualizados    e demais    legislações    pertinentes,    celebram    o    presente    

CONTRATO       para URBANIZAÇÃO DA ORLA DE VILA VITORIA, Conv 224-2020 

(898702/2020), conforme detalhado no projeto básico, cuja  forma   de    execução   é INDIRETA,  

em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, mediante as seguintes cláusulas e 

condições:   

   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:   

0   presente   instrumento   tem  como   objeto   a  contratação   de  empresa   especializada para   a 

Contratação de empresa especializada para executa o objeto URBANIZAÇÃO DA ORLA DE 

VILA VITORIA, Conv 224-2020 (898702/2020), conforme detalhado no projeto básico, 

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE.   

   

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:   

A prestação dos  serviços  obedecerá  ao  estipulado  neste  Contrato,  bem  como  às  obrigações  

assumidas  nos documentos adiante enumerados,  constantes  do Processo n°  XXXXXXXXXXX - 

SEMIOBS/PMO, e que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar 
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deste Contrato, no que não o contrarie: Edital da TOMADA DE PREÇOS №   010/2022, incluindo 

todos os seus anexos;   

a) Ata da Sessão da Tomada de Preços, datada de XX/XX/2022;   

b) Proposta   final  firmada  pela  CONTRATADA   em  XX/XX/2022,   contendo   anexos  e 

valores dos serviços a serem executados.   

   

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:   

O regime de execução da obra e serviços   

   

1. O CONTRATANTE obriga-se a:   

1.1 Exercer  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidores  especialmente  designados,  na  

forma prevista na Lei n-° 8.666/1993 e suas alterações posteriores;   

1.2 Reservar-se  o  direito  de  exercer,  quando  Ihe  convier,  fiscalização  sobre  os 

serviços, verificar  o  cumprimento  do  cronograma  de  execução  e,  ainda,  aplicar  multa  

ou rescindir  o Contrato,  caso  a  CONTRATADA   desobedeça  a  quaisquer  das  cláusulas 

estabelecidas  nesta especificação;   

1.3 Designar  representante   para  fazer  a  fiscalização  e  acompanhamento  da  

execução  dos  serviços, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências,  

determinando o que for necessário ã regularização  das falhas ou defeitos observados;   

14.  Permitir   aos   empregados,    encarregados    da   prestação   dos   serviços,    objeto dessa 

especificação, completo  e livre  acesso  às dependências  do  CONTRATANTE, possibilitando-lhes 

executar  os serviços,  desde  que  atendidas  as  exigências  de segurança vigentes  na instituição   

(cadastro prévio com apresentação de documentação);   

1.5.  Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA executem os serviços;   

1.6   Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em  

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 

fatos   que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;   

1.7.   Efetuar  o pagamento  à CONTRATADA,  de acordo com o prazo e forma estabelecidos  

neste  Contrato;   

1.8.  Aprovar desde que justificada  a substituição do profissional  responsável  pela execução dos  

serviços, respeitada a experiência equivalente ou superior do profissional  substituído;   

1.9.  Prestar   informações   e  esclarecimentos  pertinentes   e  necessários   que  venham   a ser 

solicitados pela CONTRATADA;   

1.10.   Relacionar-se   com   a   CONTRATADA,   exclusivamente,   por   meio   de   pessoa   por 

ela formalmente  indicada;   

1.11.   Exigir,  a qualquer  tempo,  a comprovação  das condições  de habilitação  da 

CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação econômico-

financeira; 1.12.   Cumprir  e  fazer  cumprir  o  disposto  nas  cláusulas  deste  Contrato,  podendo  

aplicar  as  penalidades previstas na legislação vigente;   

1.13.   Será(ão)   nomeado(s)    Gestor(es)   do   Contrato,   que   ficará(ão)   responsável(eis) pela 

fiscalização  e acompanhamento da execução  do objeto contratado, devendo fazer anotações e 

registros de todas as ocorrências,  determinando  o que for necessário à regularização  das falhas  ou 

defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda,  
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atestar  a  nota  fiscal  quando  do  recebimento  definitivo,  o  que  não  exclui  nem  reduz  as 

responsabilidades da CONTRATADA.   

1.14.   O(s) Gestor(es) do Contrato terá(ão) poderes para:   

1.14.1. Definir toda e qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da 

execução do Contrato;   

1.14.2.  Suspender  a execução  dos serviços, total ou parcialmente,  em qualquer tempo, 

quando  estes  não  estiverem  sendo  executados  dentro  dos  parâmetros  estabelecidos  neste  

Contrato,  submetendo  o caso ao Secretário Estadual para providências.   

1.14.3. Recusar qualquer serviço que não atenda satisfatoriamente.   

1.14.4.  Emitir ordens de início, paralisação e reiniciu dos serviços, conforme o caso.   

1.14.5.  Proceder as medições mensais do serviços efetivamente dos serviços executados.   

1.14.6.  Emitir termo de recebimento  provisório e definitivo nos termos e condições estipuladas no 

edital.   

   

CLÁUSULA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:   

1. A CONTRATADA  obriga-se a:   

1.1. Cumprir  fielmente  dentro  do  prazos  estabelecidos,  as  obrigações  assumidas  no 

presente Instrumento;   

1.2. Executar  serviços que obedeçam  rigorosamente  às normas  e especificações 

constantes  no  caderno de especificações da Tomada de Preços n° .../2022,  às normas da 

ABNT, às disposições legais Estadual e Municipal e demais normas e regulamentos  

pertinentes;   

1.3. Manter,  durante  toda a execução  do Contrato,  em compatibilidade com as 

obrigações  por ele assumidas, todas as condições de habilitação  e qualificação exigidas na 

licitação;  1.4. Entregar  ao  CONTRATANTE,  ao  término  do  Contrato,  os  manuais  

completos  de  instrução  (instalação, manutenção, operação e outros que se fizerem 

necessários), catálogos e documentos de garantia dos equipamentos instalados;   

1.5. Cumprir  as  Normas  Regulamentares  —  NR's,  especialmente   as  de  Segurança,  

Higiene  e Medicina do Trabalho e as de Trabalho em Altura, obrigando seus empregados e 

subcontratados a utilizarem os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para 

elidir a periculosidade  e/ou insalubridade, bem como apresentar certificação  de 

conformidade  dos EPIs;   

1.6. Fornecer  todos  os  materiais  indispensáveis  à  boa  execução  dos  serviços  

contratados, de acordo com as Especificações Técnicas e Projetos Executivos,  assumindo as 

despesas referentes ao  transporte,  carga,  descarga  e  movimentação  dos mesmos,  bem  

como  respectivas  perdas  e estocagem, dentro e fora do canteiro;   

1.7. Apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato,  Certidões de 

Acervo  Técnico  (CAT),  emitida  pelo  CREA  e/ou  CAU,  de  profissional(ais)  de  nível  

superior,  ou outro devidamente     reconhecido     por    entidade    competente,     

detentor(es)     de  Anotação    de Responsabilidade    Técnica    (ART)   ou   Registro    de   

Responsabilidade Técnica    (RRT).    O(s) profissional(is)    detentor(es)    dos    Acertos    

Técnicos apresentados    deverá(ão)    participar efetivamente da execução do objeto 

contratado;   
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1.8. Providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis após emissão da ordem de serviço, a 

Anotação ou  Registro   de   Responsabilidade  Técnica   (ART/RRT)   junto   ao   CREA   

e/ou   CAU   de   todos  os profissionais  envolvidos,  arcando  com  os  custos  do  registro  

e  mantendo-  as atualizadas.  A qualquer tempo, o CONTRATANTE  poderá solicitar as 

respectivas comprovações; 1.9.    Comunicar-se com o CONTRATANTE  por meio de 

documentos oficiais por escrito;   

1.10. Comunicar  oficialmente  ao CONTRATANTE  a ocorrência  de qualquer   

irregularidade,  bem  como as providências a serem tomadas;   

1.11. Assumir  inteira responsabilidade pela execução  dos serviços,  submetendo  os 

materiais  a  serem  empregados  à prévia aprovação do CONTRATANTE,  que se  

reserva no direito de rejeitalos caso não satisfaçam os padrões especificados;   

1.12. Submeter  à  prévia  aprovação  do  CONTRATANTE  qualquer  proposta  de   

substituição  de  profissional   indicado   para   assumir   a  responsabilidade   técnica   

pela   execução   do Contrato (engenheiro  residente  ou arquiteto  residente),  desde  

que  justificado  o  motivo  da alteração,  a qual somente será admitida se respeitadas 

as mesmas condições de capacitação técnica exigidas no item 1.7 desta Cláusula, 

para a sua aceitação, devidamente comprovadas;   

1.13. Atender aos chamados do CONTRATANTE,  no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou 

outro que for fixado pelo CONTRATANTE  em razão da urgência, contados do 

recebimento da comunicação oficial da ocorrência, durante o período de garantia, sob 

pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento;   

   

1.14. Acatar  a determinação  do  CONTRATANTE,  no  sentido  de  suspender  ou  

paralisar  todo  e qualquer  serviço  em  andamento,  que  não  esteja  sendo  

executado  dentro  dos  parâmetros  das normas técnicas e de acordo com o caderno 

de encargos, arcando  com o ônus decorrente da respectiva determinação, hipótese 

em que serão mantidos inalterados os prazos contratuais;   

1.15. Não subcontratar  ou transferir, no todo ou em parte, os serviços adjudicados sem 

prévia  e expressa anuência do CONTRATANTE,  conforme Cláusula Décima Sexta;   

1.16. Participar,  quando  convocada,  das  reuniões  periódicas  agendadas  pela  

fiscalização do CONTRATANTE,   com  o  objetivo  de  analisar  e  submeter  à  

aprovação  os  serviços  até então executados, bem como definir novas ações de 

trabalho;   

1.17. Submeter à apreciação do CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis após a 

assinatura do  Contrato,  o  responsável  (preposto),  para aceitação  pelo 

CONTRATANTE,  para representá-lo  na  execução   do   Contrato,   nos   termos   

do   art.   68   da   Lei   n°   8.666/1993;      

1.18. Prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários à Fiscalização do   

CONTRATANTE, quando da execução do serviço;   

1.19. Realizar os serviços de que trata o presente objeto nos prazos estipulados e apresentar 

os documentos solicitados pela equipe do CONTRATANTE,  nos prazos previamente 

notificados; 1.20.   Apresentar pareceres técnicos ou qualquer esclarecimento, quando 

solicitados pela equipe da Fiscalização,  sobre  fatos  relevantes  ocorridos  no  

transcorrer  da  execução  dos  serviços, no prazo de até S (cinco) dias corridos, 
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podendo ser alterado a pedido da CONTRATADA  e desde que  aprovado pelo 

CONTRATANTE;   

1.21. Manter  equipe técnica  compatível  em quantidade  e qualidade  suficientes  para 

garantir   a perfeita  e  ininterrupta  execução  dos  serviços  contratados,  não  sendo  

aceitável  atraso sob  a justificativa  de  férias,  descanso  semanal,  licenças  em  

geral,  falta  ao serviço, demissão  e outros análogos;   

1.22. Comunicar imediatamente  à fiscalização do CONTRATANTE  toda e qualquer  

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste objeto;   

1.23. Arcar  com  todos  os  encargos  diretos  e  indiretos  que  incidirem  sobre  esta 

contratação, inclusive   os  trabalhistas,   previdenciários,  fiscais   e   comerciais 

resultantes   da   execução   do Contrato, devendo  apresentar,  sempre que solicitada 

pelo Gestor do Contrato, a documentação comprobatória  dos  recolhimentos  devidos,  

bem  como  qualquer documento  que  comprove  o cumprimento  das obrigações 

trabalhistas;   

1.24. Recolher, no prazo estabelecido,  valores referentes a penalidades de multa previstas 

neste  instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento 

administrativo, decorrentes de  descumprimento de obrigações contratuais;   

1.25. Substituir,   no   prazo   máximo   de   24   (vinte   e   quatro)   horas,   após 

notificação   do CONTRATANTE,  o  profissional  impedido  de  executar  os  

serviços  ou  aquele que  não  esteja atingindo os objetivos pactuados  neste Contrato, 

não permitindo  que a mão de obra que tenha cometido  falta disciplinar qualificada  

como  de natureza  grave seja mantida ou volte a executar tarefas nas instalações do 

CONTRATANTE;   

1.26. Sem prejuízo de sua responsabilidade profissional, civil ou penal, a CONTRATADA 

se obriga  a promover as alterações  que se mostrem  necessárias  ã execução  do  

objeto,  sem  ônus  para o CONTRATANTE,  decorrentes  de  falhas  ou  imprecisão  

na   

execução  do  objeto,  pelo  prazo  de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento  

definitivo do objeto contratual, obrigando-se  a responder o chamado do 

CONTRATANTE  e a  

entregar as correções ou soluções nos prazos de 3 (três) dias e 10    

(dez)   dias,   respectivamente,   podendo   este   último   prazo   ser   alterado   a      

pedido   da CONTRATADA com anuência do CONTRATANTE;   

1.27. Orientar regularmente  seus  empregados  acerca  da adequada  metodologia  de 

otimização dos serviços, dando  ênfase  à economia no  emprego  de materiais e à 

racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos;   

1.28. No caso de a CONTRATADA  ter a sua sede em outro  Estado,  deverá providenciar  

registro ou visto no CREA/AP ou CAU conforme exigência das instituições;   

1.29. Responsabilizar -se pelos danos causados  ao patrimônio do CONTRATANTE  ou a 

terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados,  ficando obrigada a promover  a 

devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) 

dias contados a partir da comprovação de sua  responsabilidade.  Caso  não  o  faça  

no  prazo  estipulado,  o  CONTRATANTE  reserva-se  o direito de descontar o valor 
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do ressarcimento na fatura do mês e/ou da garantia, sem prejuízo de poder denunciar o 

Contrato, de pleno direito;   

1.30. Manter  e  informar  os  seus  funcionários  sob  as  normas  disciplinares  e  de 

segurança  do  CONTRATANTE;   

1.31. Fornecer   e   exigir   dos   empregados   o  uso   de   todos   os  equipamentos   de 

segurança recomendados  pelas normas  regulamentares, quando  for o caso,  

afastando  do serviço aqueles empregados  que se negarem a usá-los.   

1.32. Conceder  livre  acesso  aos  documentos  e  registros  contábeis  da  empresa,  

referente ao objeto  contratado,  para  os  servidores  da  CONTRATANTE  e  da  

CONCEDENTE  e  dos  órgãos de controle   interno   e   externo;   Facilitar   a   

CONTRATANTE   e   a    

CONCEDENTE,   ou agentes   da Administração Federal, com delegação de 

competência,  todos os meios e condições necessários ao  controle,  supervisão  e 

acompanhamento, inclusive,  permitindo-lhe efetuar inspeção  In loco fornecendo, 

sempre que solicitado, as informações  e documentos  relacionados   com a execução 

do objeto deste Instrumento contratual; Permitir o livre acesso de servidores da  

CONCEDENTE e os  do  controle  interno  do  Poder  Federal,  bem  como  do  

Tribunal  de  Contas   da  União  aos processos,     documentos,     informações    

referentes     aos    instrumentos de    transferências regulamentados pela Portaria 

Interministerial n° 424, de 2016, bem como aos locais de execução do Objeto;   

   

2. São  obrigações  da  CONTRATADA   e  correrão  por  sua  conta  exclusiva,  além  dos  

encargos  indicados no projeto de engenharia e arquitetura:   

2.1. as  despesas e providências  necessárias  à inscrição  junto aos órgãos  e repartições 

públicas competentes;   

2.2. a obtenção de todas as licenças  e franquias  necessárias  ã perfeita consecução dos 

serviços, pagando  os  emolumentos  definidos  na  legislação  e observando  todas  as  leis, 

regulamentos  e posturas referentes ao Contrato e à segurança pública;   

2.3. pagar as despesas com multas eventualmente  aplicadas por quaisquer autoridades 

federais,  estaduais  ou municipais,  em  consequência  de  fato  a  ela  imputável  ou  por ato  

de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam impostas ao CONTRATANTE;   

   

3. À CONTRATADA,  cabe ainda assumir a responsabilidade por:   

3.1. 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 CONTRATANTE;   

3.2. Todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica  de  

acidentes   de trabalho,  quando  em  ocorrência  da  espécie,  forem  vítimas  os  seus  

empregados  durante   a execução deste Contrato, ainda que acontecido em dependência do  

CONTRATANTE;   

3. 3.Todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  civil  ou  penal  relacionada  à 

execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência.   

4. Quanto às obrigações  gerais, a CONTRATADA deverá:   
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4.1. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de 

habilitação e  qualificação que ensejaram sua contratação;   

4.2. Disponibilizar   o   endereço   comercial,   telefone   e  uma   conta   de   e-mail   para 

fins   de comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados;   

4.3. Indicar formalmente seu preposto;   

4.4. Pagar  seus empregados,  encargos  trabalhistas  e sociais e as empresas  subcontratadas 

em  dia, exibindo ao CONTRATANTE  a documentação comprobatória;   

4.5. Atender,  no que Ihe couber,  as disposições  previstas na Lei n°- 12.305,  de 02 de 

agosto de  2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos), e no Decreto n° 7.404, de 23 

de dezembro de 2010,  que  a  regulamenta,  sob pena  de,  independentemente  da  

existência  de  culpa,  ser  obrigada   a reparar eventuais danos causados, sem prejuízo 

das sanções cíveis e penais previstas em lei, em  especial daquelas fixadas na Lei n° 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispões sobre sanções  penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras  providências.   

4.6. Zelar  para  que  seus  empregados  mantenham-se  devidamente  identificados  por  

meio  de  crachás, uniformizados  de forma condizente  e dentro dos padrões  de higiene 

pessoal,  sempre que estiverem circulando nas dependências  do CONTRATANTE;   

4.7. Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para eximir- se de 

suas  responsabilidades;   

4.8. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia de otimização 

dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e à racionalização de 

energia elétrica no uso dos equipamentos.   

   

5. Quanto às vedações:   

5.1. Não ter em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício  de  funções  administrativas,  assim  como  de  

servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e assessoramento vinculados  

direta  ou indiretamente  às unidades  situadas  na  linha hierárquica da área encarregada 

da licitação, sob pena de rescisão contratual.   

5.2. Não prestar serviços por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que 

sejam parentes até o terceiro  grau dos respectivos  membros  ou servidores  do órgão  

contratante  do Prefeitura Municipal  de  Oiapoque,  observando-se,  no  que  couber,  as  

restrições  relativas  à  reciprocidade entre órgãos da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, conforme SUMULA VINCULANTE 

13 do Supremo Tribunal Federal.   

5.2. Não  reproduzir,   divulgar  ou  utilizar  em  benefício  próprio,  ou  de  terceiros,     

quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços 

discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;   

5.3. Não permitir que seus empregados  pratiquem a venda de quaisquer mercadorias e 

produtos nas dependências do CONTRATANTE,  bem como que executem atividades 

incompatíveis com as previstas neste Contrato;   
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5.4. Não utilizar  o nome  do CONTRATANTE,  ou sua qualidade  de CONTRATADA,  

em quaisquer   atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por  exemplo,  em  cartões  de  

visita,  anúncios   e impressos, sem o consentimento  prévio e por escrito do CONTRATANTE;   

5.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia 

e  expressa anuência do CONTRATANTE;   

5.6. Não  caucionar  ou  utilizar  o  Contrato  para  quaisquer  operações  financeiras,  sob 

pena  de rescisão contratual.   

5.7. É vedada a manutenção,  aditamento ou prorrogação  de contrato de prestação  de 

serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do 

Prefeitura Municipal de Oiapoque para o exercício de funções de chefia.   

   

CLÁUSULA QUINTA -  DO LOCAL DOS SERVIÇOS   

1. Os  serviços serão executados   no Rua Joaquim Caetano da Silva no Município de Oiapoque-AP,  

sem  ônus adicionais para o CONTRATANTE,  no prazo especificado neste Instrumento    

   

CLÁUSULA SEXTA -  DA DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS   

1.  Os  requisitos  básicos  para  a  execução   e  desenvolvimento  do  objeto  contratado   estão  

relacionados nos Anexos I, II e III do Edital da Tomada de Preços nº 010/2022.   

   

CLÁUSULA SÉTIMA -  DO PREÇO   

1.  O  CONTRATANTE   pagará  à  CONTRATADA,   pelos  serviços  ora  contratados,   o  valor  

total  estimado de R$ xxxx.xxxx,xxx(xxxxxxxxxxxxx), durante a vigência deste Contrato.   

   

CLÁUSULA OITAVA — DO FATURAMENTO   

1. A CONTRATADA deverá emitir fatura ou nota fiscal após a prestação dos serviços 

previstos no cronograma  físico-financeiro e dada confirmação da execução por meio de medições 

mensais aprovadas  pelo  CONTRATANTE,  acompanhada  das  respectivas  comprovações  de  

regularidade junto à Seguridade Social — Certidão  Negativa  de Débito,  ao Fundo  de Garantia  

por Tempo  de Serviço — CRF, às Fazendas Federal,  Estadual/Distrital e Municipal  de seu 

domicílio ou Sede e à   

Justiça do  Trabalho  —  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas   (CNDT),  conforme   Lei  

n°-  12.440/2011.  A fatura ou nota fiscal a ser apresentada deverá estar devidamente discriminada e 

em nome do setor responsável da PMO.   

2. Quando  da  emissão  da  fatura  ou  nota  fiscal,  a  CONTRATADA  deverá  destacar,  após  

a descrição dos serviços, a importância referente à retenção do Imposto sobre Serviços, a título de 

―ISS  a  ser  recolhido  por  substituição  tributária‖,  conforme  legislação  vigente. Além  disso,  a 

CONTRATADA deverá destacar, após a descrição dos serviços, a importância referente à retenção 

da Contribuição Social, a título de ―Retenção para Seguridade Social‖.   

3. A inexistência  do destaque  de que  trata o caput deste parágrafo  não impede  a retenção  

por parte do CONTRATANTE.   

4. Quando  do  pagamento  da  fatura  ou  nota  fiscal  será  efetuada  a  retenção  dos valores 

correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais.   
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5. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de 

mora  de   tributos   e   contribuições   sociais,   decorrentes   de  entrega   de   faturamento   em 

atraso, configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigação.   

   

CLÁUSULA NONA -  DO PAGAMENTO   

1         A   CONTRATADA   deve   apresentar,   após   a  execução   dos  serviços   conforme 

etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos  estabelecidos  no cronograma físico-financeiro, 

nota fiscal/fatura de serviços, emitidas e entregues ao Gestor do Contrato, para fins de aprovação.   

2. As  medições  serão  feitas  mensalmente,   a  partir  do  início  da  contagem  do  prazo de 

execução  do objeto, observados  os respectivos  projetos,  especificações, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro e prazo de conclusão.   

3. O  pagamento da última parcela mensal será efetuado após o recebimento  definitivo do  serviço.   

4. O  CONTRATANTE  efetuará  o  pagamento  à  CONTRATADA  pelos  serviços  efetivamente 

prestados em até 30 (trinta) dias corridos  contados do atesto da fatura ou nota fiscal, por meio  de 

depósito em conta corrente, mediante Ordem Bancária.   

5. A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicionada ao atesto do Gestor do 

Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n°8.666/1993.   

6. O pagamento  poderá ser efetuado parcialmente  na pendência  de liquidação  de qualquer  

obrigação   financeira   que   for   imposta   à   CONTRATADA,    em   virtude   de   penalidade 

ou inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.   

7. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota  

fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da  

contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da 

situação.   

8. Para  efeito  de pagamento,  considerar-se-á  paga  a fatura na data  da emissão  da Ordem 

Bancária.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de  alguma forma  para  tanto,  fica  convencionada  a taxa  de  atualização  financeira  

devida pelo  CONTRATANTE,  mediante a aplicação da seguinte fórmula:   

   

EM -- I x N x VP, sendo   

   

I = (TX/100)    , assim apurado:    I = (6/100)I = 0,00016438   

        365                                                    365    

Em que:   

I = Índice de atualização financeira;   

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; EM = Encargos moratórios;   

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor 

da parcela em atraso.   

10. Aplica-se   a  mesma  regra  disposta   no  parágrafo  anterior,  na  hipótese   de eventual 

pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto n° 93.872/1986.   

11. Caso a CONTRATADA  seja optante pelo Sistema  Integrado  de Pagamento  de Impostos  e  

Contribuições  das Microempresas  e Empresas de Pequeno  Porte — SIMPLES,  deverá apresentar  

juntamente  com  a Nota  Fiscal  a devida  comprovação  a fim  de evitar  a retenção  na fonte  dos  

tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar n° 123/2006.   
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CLÁUSULA DÉCIMA — DA GARANTIA DO CONTRATO:   

1. A CONTRATADA prestará garantia contratual no valor de R$_ (_ ), no prazo de 30   (trinta) 

dias contados  da data assinatura  do Contrato,  correspondente ao percentual  de 5% (cinco 

por cento) do valor total contratado, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no 

artigo 56, § 1º, da Lei n° 8.666/1993;   

2. O descumprimento do prazo  implicará  na retenção  automática  do valor equivalente  dos  

créditos que a CONTRATADA  vier a fazer jus perante  o CONTRATANTE,  ou, ainda, 

quando for o caso,    

cobrado judicialmente;   

3. O CONTRATANTE  fica autorizado a utilizar a garantia contratual para corrigir imperfeições 

na execução do objeto deste Contrato, ou para reparar danos decorrentes das ações ou 

omissões da CONTRATADA  ou,  ainda,  para  satisfazer  quaisquer  obrigações,  judiciais  

ou  extrajudiciais, resultantes ou decorrentes de suas ações ou omissões.   

4. A autorização contida no parágrafo  anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas nos 

termos  deste  Contrato,  garantidos  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  e,  ainda,  às 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias inadimplidas;   

5. O prazo para que o CONTRATANTE  cientifique a instituição garantidora do fato 

justificador da  execução  da garantia  contratual  deverá  ser igual  ou superior  a 30  (trinta)  

dias, contados  a partir da consumação do fato;   

6. A  garantia  contratual  integralizada  deverá  vigorar  durante  toda  a vigência  do Contrato, 

reforçando-a  ou reconstituindo-a quando se fizer necessário,  tendo a sua validade até 03 

(três) meses após o término da vigência contratual;   

7. A garantia contratual  deverá ser integralizada  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento  de  notificação,  sempre  que  dela  forem  deduzidos  quaisquer  valores  ou  

quando houver redimensionamento no valor contratual.   

8. A garantia contratual oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:   

8.1. Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;   

8.2. Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;   

8.3. Conter renúncia expressa ao benefício de ordem;   

8.4. Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;   

8.5. Ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos 

termos do art. 56 da Lei n° 8.666/1993,  previamente  aprovado pelo 

CONTRATANTE.   

9. A garantia contratual oferecida na modalidade  títulos da dívida pública, estes deverão ter 

valor  de mercado  compatível  com o  valor a ser  garantido,  preferencialmente em 

consonância  com as espécies recomendadas  pelo Governo  Federal,  como aquelas previstas  

no art. 2°- da Lei n° 10.179/2001;   

10. A garantia contratual oferecida na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada  

junto ã Caixa Econômica Federal,  nominal  a Prefeitura  do Município  de Oiapoque,  para os 

fins  específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de 

comprovação desta  exigência;   

11. A  garantia  contratual  oferecida  na  modalidade  de  seguro-garantia  deve  mencionar na 

apólice,  expressamente, a cobertura  de eventuais  demandas  trabalhistas  e previdenciárias 
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nas quais o CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com a 

CONTRATADA.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA GARANTIA DOS SERVIÇOS   

1. A CONTRATADA deverá garantir, pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contados da data de  

Recebimento  Definitivo  da  Obra, pela  solidez  e segurança  do  objeto  desta  licitação,  tanto em 

relação aos materiais empregados  na execução, como também ao solo, consoante estabelece  o 

artigo 618 do Código Civil.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS   

1. Os equipamentos  integrantes da presente  contratação  terão a garantia pelo período mínimo de 

12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, prevalecendo  a garantia oferecida pelo 

fabricante se o prazo for superior, dentro do qual a CONTRATADA substituirá todo o material que  

venha a apresentar defeitos de fabricação e/ou funcionamento, sem ônus para o CONTRATANTE.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

1. As despesas  decorrentes  da  contratação  objeto desta  Tomada  de Preços  correrão  da  conta   e 

recursos consignados no Orçamento Vigente: 

Unidade Orçamentaria: 18210-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E 

DESENVOLVIMENTO. 

AÇÃO: 1016 

FONTE DE RECURSO: 5510.001 

Natureza de Despesa: 444251.   

d) Valor máximo: R$ XXXXXXXXX   

e) Valor do Órgão Concedente: R$ XXXXXXXXXXXXX 

f) Valor de Contrapartida: R$ XXXXXXXXXXXXXXXXX 

   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS   

1.       Os serviços objeto da presente contratação  serão recebidos da seguinte forma:   

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

termo  circunstanciado, assinado  pelas  partes  em  até  15  (quinze)  dias  da comunicação escrita 

feita pela CONTRATADA;   

b) Definitivamente, por comissão  designada pela autoridade  competente,  mediante termo 

circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias,  a  

contar do recebimento   provisório,   após  vistoria   que  comprove   a  adequação   do   

objeto   aos termos contratuais, observando o disposto no artigo 69 da Lei n°8.666/1993.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA VIGÊNCIA   

1. O  Contrato  terá  vigência  de  ............... (...............)  dias  corridos,  contados  a  partir  da  

sua assinatura.   

2. O  término  da  vigência  contratual  não  exime  a  CONTRATADA  da  obrigação  de  

prestar assistência técnica durante o período de garantia dos serviços contratados,  a qual ficará 

sujeita ãs penalidades previstas neste Contrato, no caso de descumprimento desta obrigação.   
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DA SUBCONTRATAÇÃO   

1.        Não será permitida a subcontratação total do objeto. A subcontratação parcial do objeto é  

permitida após a devida autorização prévia do CONTRATANTE,  que verificará quanto à empresa 

subcontratada o atendimento do edital, devendo atender também as seguintes exigências:   

a) Subcontratação  de  partes  do  objeto  não  libera  a  CONTRATADA  de  quaisquer 

responsabilidades legais e contratuais;   

b) Responderá  a CONTRATADA  perante  o CONTRATANTE  pela parte que subcontratou;   

Os serviços especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas serão coordenados pela 

CONTRATADA,  sob  a  supervisão  da  FISCALIZAÇÃO,   de  modo  a  proporcionar  o  

atendimento    

harmonioso,  em  seu  conjunto,  permanecendo   sob  a  responsabilidade  da  CONTRATADA   o 

cumprimento das obrigações contratuais;   

c) A  CONTRATADA  poderá  subcontratar  serviços  até  o  percentual  de  40%  (quarenta) 

do valor  global,  restringindo-se  à  subcontratação  de  mão  de  obra  especializada  e  dos 

seguintes serviços:   esquadrias,   marcenaria,  serralheria,   impermeabilização,  portas   

automáticas   e plataforma elevatória.   

2. A  proposta  de  subcontratação  deverá  ser  apresentada  por  escrito  e,  somente após  a 

aprovação do CONTRATANTE,  os serviços a serem realizados pela SUBCONTRATADA  

poderão ser  iniciados.   

3. As solicitações  para  subcontratações deverão  ser submetidas  previamente  à fiscalização. 

Tal solicitação deverá discriminar  o nome da empresa  ou profissional,  endereço, CNPJ ou CPF e 

os serviços que serão a elas subcontratados.   

4. As   empresas   SUBCONTRATADAS   deverão   comprovar   regularidade   jurídica,  fiscal 

e trabalhista previstas no edital.   

5. A  subcontratação de serviços  que  exijam  responsabilidade  técnica,  somente  poderá ser 

efetuada com empresas  devidamente  registradas  no CREA e/ou CAU,  com  qualificação  técnica  

compatível com o serviço que pretenda executar.   

6. Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam  os projetos e/ou as especificações, serão 

impugnados   pela   Fiscalização,   cabendo   à   CONTRATADA   todo   o   ônus   decorrente de   

sua reexecução   direta  ou  por  empresa   devidamente   qualificada,   capacitada   e  de 

reconhecida idoneidade.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DO REAJUSTE   

1. De acordo com a legislação  em vigor o preço dos serviços  objeto deste  Contrato  não sofrerá 

reajuste.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DA ALTERAÇÃO   

1. Este  instrumento  poderá  ser alterado  na  ocorrência  de  quaisquer  dos fatos   estipulados no 

artigo 65 da Lei n° 8.666/1993.   

   

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DA SUSTENTABILIDADE   

1. A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o 

objeto contratual  o  exigir,  incluído,  quando  for  o  caso,  fornecimento  de bens  biodegradáveis,  
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além   da  obrigação   de   estruturar   e  implementar   sistemas   de   logística   reversa, mediante 

recolhimento dos produtos após o uso ou resíduos decorrentes da execução contratual, de forma 

independente   do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos   sólidos, dando 

destinação  ambientalmente adequada  aos produtos  e  às embalagens  reunidos  ou devolvidos, 

com o encaminhamento do rejeito para disposição final também ambientalmente adequada, na 

forma estabelecida pelo órgão competente e Decreto n° 5.940/Z006.   

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

1. O descumprimento das condições  estabelecidas  neste  Contrato  sujeitará  a 

CONTRATADA às penalidades previstas em lei.   

2. Pela inexecução total ou parcial dos serviços e dos produtos previstos neste Contrato, pela 

execução  deles em desacordo  com o estabelecido neste instrumento,  ou pelo descumprimento  das 

obrigações contratuais, com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, o CONTRATANTE  

poderá,  garantida   a  defesa  prévia  e  o  contraditório,  aplicar  à  CONTRATADA   as seguintes 

penalidades,  sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:   

2.1. advertência;   

2.2. multa,  a  ser  recolhida   no  prazo  máximo   de  10  (dez)  dias  corridos,   a 

contar  da comunicação  oficial, nas seguintes hipóteses:   

a) 0,3%  (zero  vírgula  três por  cento)  por dia de atraso  injustificado  e por descumprimento  

das obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela inadimplida;   

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato no caso de inexecução  parcial do 

serviço e de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução 

total do Contrato.   

2.3. Suspensão  temporária  de participação  em licitação e impedimento  de contratar com 

o    

CONTRATANTE,  por prazo não superior a 02 (dois) anos;   

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

Pública enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes   da  punição  ou  até  que  

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

será concedida sempre  que a CONTRATADA  ressarcir  o PMO pelos  prejuízos  

resultantes  e após decorrido  o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  3. 

As sanções previstas nos itens 2.1, 2.3 e 2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente ou 

não  à penalidade da alínea 2.2.   

4. De acordo  com  o artigo  88 da Lei  n°  8.666,  de  21/06/1993,  serão  aplicadas  as sanções 

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei n°- 8.666, de 21/06/1993, às CONTRATADAS ou 

aos profissionais que, em razão dos Contratos regidos por esta Lei:   

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 

recolhimento de quaisquer tributos;   

b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;   

c) demonstrem  não possuir idoneidade para contratar  com a Administração em virtude de  

atos ilícitos praticados.   

5. Se o valor da multa não for pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 

DAM,  será automaticamente descontado  dos créditos  que a CONTRATADA  vier a fazer 
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jus perante  a Administração, após o regular processo administrativo, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente.   

6. Da  aplicação  das  penalidades  previstas  nos  itens  2.1,  2.2  e  2.3  do  caput, poderão  ser 

interpostos recursos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.   

7. No caso da penalidade prevista no item 2.4, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr.  

Prefeito do Município de Oiapoque, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do 

ato,  conforme inciso III do artigo 109 da Lei n° 8.666/1993.   

8. As  penalidades   previstas   nesta  cláusula   obedecerão   ao  procedimento administrativo 

previsto na Lei n° 8.666/1993,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 9.784/1999.   

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA -  DA RESCISÃO   

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos  

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.   

   

2. A rescisão deste Contrato pode ser:   

2.1.       Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,  notificando-se a CONTRATADA; 2.2. 

Amigável,   por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE;   

2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.   

   

3. A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deve  ser  precedida   de  autorização    escrita  e 

fundamentada da autoridade  competente.   

4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,  

assegurado o contraditório e a ampla defesa.   

5. Constituem  prerrogativas  da Administração,  além  das  previstas  em  outras  leis,   aquelas 

constantes dos artigos. 58, 59, 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993.   

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -  DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO   

1. Os empregados  e prepostos da CONTRATADA  não terão qualquer vínculo empregatício  com o  

CONTRATANTE,  correndo  por  conta  exclusiva  da  primeira  todas  as  obrigações  decorrentes  

da legislação  trabalhista,  previdenciária,  fiscal  e  comercial,  as  quais  se  obriga  a  saldar  na  

época devida.   

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA -  DA PUBLICAÇÃO   

1. Incumbirá  ao CONTRATANTE  à sua conta e no prazo de até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência, a  

publicação do extrato deste Contrato e dos eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União.   

   

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DO FORO   

1. As questões  decorrentes  da  execução  deste  instrumento,  que  não  possam  ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas  e julgadas  na Comarca de Oiapoque,  com exclusão de 
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qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja,  salvo  nos  casos  previstos  no  art. 102,  inciso  

I, alínea ―d‖, da Constituição Federal.   

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se  o presente contrato em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 

pelos representantes das partes, CONTRATANTE  e CONTRATADO,  e pelas testemunhas abaixo.   

   

(LOCAL E DATA)   

__________________________________   

Prefeito do Município de Oiapoque   

__________________________________________ 

Nome/cargo do Representante da Contratada   

   

 

 

TESTEMUNHAS:   

   

_____________________________                                 _____________________________   

NOME:                                                                                           NOME:  

CPF:         CPF:                                                  

   

 

 


