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 EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004 /2019-CPL/SEMOP/PMS 

       

PROCESSO Nº 2210/2019-SEMOP 

SETOR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TIPO MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

EM ÁREAS URBANAS, COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO-FIO E 

SARJETAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ZONA SUL, localizados na sede do 

Município de Santana, no Estado do Amapá. 

 

PREÂMBULO 

                   A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOP, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pelo Decreto nº. 0194/2019-PMS, torna público para o conhecimentos dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade Concorrência Pública, art. 23, inciso I, alínea “c”  tipo menor preço global, subordinando-se a forma de execução 
indireta, pelo regime de empreitada por preço global. Respaldo Legal art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, art. 45, § 1º, inciso 
I, combinado com o art. 10, inciso II, alínea “a” da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, em conjunto com a Lei nº 123/2006 e 
Lei Complementar nº 044/2007 e Lei n. 1189/2017-PMS, observadas as normas estabelecidas no presente Edital e em seus 
anexos. 

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na área da Construção Civil para contratação 
de: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS, COM SISTEMA DE DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS 
NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ZONA SUL, localizados na sede do Município de Santana, no Estado do Amapá., de acordo com o 
Projeto básico, de Engenharia, estudos preliminares, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro, demonstrativo de BDI, composição de preço unitário, especificação técnica, laudo técnico de sondagem I e II, 
devidamente assinados por seus responsáveis técnicos, etc, que,  passam a fazer parte integrante deste Edital, os quais poderão 
ser examinados e adquiridos pelas empresas interessadas em participar do Certame, na sala da CPL/PMS, sito à Av. Santana nº 
2975 – Bairro Paraíso. 

 
2.   FONTE DE RECURSOS 
 

  Conforme estabelecido no art. 23, Inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, os recursos orçamentários para a execução da 
obra/serviços objeto desta Licitação no valor máximo de R$ 5.099.999,00 (cinco milhões noventa e nove mil novecentos e 
noventa e nove reais). 

 
2.1. 2.1. A presente despesa está estimada no valor máximo de R$ 5.099.999,00 (cinco milhões noventa e nove mil 

novecentos e noventa e nove reais) – PCN 282/18 – SINCONV: 865311/18 – Processo n. 2210/2019. 
 

3.     DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
     3.1.  A sessão de abertura do certame, que se refere o presente Edital, realizar-se-á no dia 20/06/2019, às 09h horas, 
na Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Santana nº 2975 – Bairro Paraíso, em 
Santana/AP, ocasião em que, os interessados farão entrega dos documentos relacionados neste Edital, referentes à 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA, pessoalmente, ou através de Procurador, devidamente credenciado, cujo instrumento 
procuratório, se particular, deverá apresentar reconhecimento da firma do outorgante no cartório competente.  
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3.2. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” referentes a esta Concorrência Pública, serão realizados no primeiro dia útil 
subsequente de funcionamento da Central de licitação da Prefeitura Municipal Santana - PMS. 
 

3.3 Todas as referências de data e horários deste certame obedecerão ao horário oficial de Macapá – AP e dessa 
forma serão registradas. 

 
3.4. A condução do certame poderá ser suspensa nos casos e prazos previstos na legislação e nas hipóteses que a 
Administração necessitar formular seus julgamentos, emitir manifestações ou adotar procedimentos necessários à instrução 
do processo, lavrando-se a respectiva ata para conhecimento dos licitantes. 
 
4.     CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste certame as licitantes com atividade comercial compatível ao objeto previsto e que possuam 
toda a documentação exigida para habilitação. 
 
4.2. Será concedido tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e para o 
micro empreendedor individual, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
4.3. Será concebido tratamento as empresas e ME e EPP e para o micro empreendedor individual nos termos da Lei 
l.l89/2017-PMS. 
 
4.4. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá participar desta 
licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos.  
 
4.3. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:  
 
4.3.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal;  
 
4.3.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com o município de Santana – AP, conforme  incisos III e IV, do art. 87, da lei 
federal nº. 8.666/93;  
 
4.3.3. Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;  
 
4.3.4. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;  
 
4.3.5. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;  
 
4.3.6. Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico;  
 
4.3.7. Pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico seja administrador, sócio com mais de 5% (cinco por cento) do 
capital volante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado, ou;   
 
4.3.8. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do Município de Santana ou responsável pela licitação.  
 
4.3.8.1 Para fins do disposto nos subitens 4.3.6, 4.3.7 e 4.3.8, considera-se participação indireta a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou 
jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços 
a estes necessários;  
 
4.3.8.2 O disposto no subitem 4.3.8.1 aplica-se aos membros da COMISSÃO.  
 
4.4 Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS;  
 
4.5 No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada;  
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4.6 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto à CPL/PMS nesta 
licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.  
 
4.7 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo. 

4.8. Concorrência Pública é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto, Art, 
22, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
4.9 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos com a Administração Pública; 

 
4.10. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil na forma da legislação pátria; 
 
4.11. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº 8.666/1993; 

 
 5.      DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente 
representados por: 

5.2 TITULAR DA EMPRESA LICITANTE, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação 
oficial, acompanhado de: Registro Comercial no caso de empresa individual, Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus administradores: 
Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício: E Ata de 
Fundação e Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas: Sendo que em 
tais documentos devem estar constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura: 

5.3 Representante Designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de procuração ou 
outro documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da 
licitação, acompanhado de documento de identificação oficial, cópia da Carteira de Identidade e do CPF e contrato social 
da empresa. 

5.4   Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

5.5.   Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

5.6.  Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante 
instrumento de procuração público ou particular ou credenciamento. 
5.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do 
licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.   
 
6.      RETIFICAÇÕES E ESCLARECIMENTOS QUANTO AO EDITAL 

 
6.1.  A licitante deverá examinar todas as instruções, condições, projetos, exigências, normas e especificações contidas 
neste Edital e seus anexos. 
 
6.2   Os interessados poderão solicitar à Comissão Permanente de Licitação, até 5 (cinco) dias úteis antecedentes ao dia da 
abertura do certame, quaisquer esclarecimentos e informações através de cartas ou ofícios, que serão respondidos por 
escrito e encaminhados pelas mesmas vias a empresa interessada ou por e-mail, dentro do prazo legal, antes da audiência 
da abertura do certame. 

 
6.3.    Retificação do Edital 
6.3.1.  Em qualquer ocasião antes da data do recebimento das propostas, a CPL poderá, por sua iniciativa ou    em 
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consequência de impugnações recebidas, modificar textos de documentos desta licitação. Somente haverá reabertura de 
prazo se essas mudanças implicarem em alteração da proposta. 

 6.4 -  Impugnações do Edital 

6.4.1.  As impugnações perante a Comissão dos termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, poderão ser 
feitas por qualquer cidadão ou licitante, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, as quais serão respondidas por escrito e encaminhadas através de ofício às 
licitantes ou meio eletrônico (e-mail), dentro do prazo legal, anterior a data de abertura do Certame. 

6.4.2.  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
7.      APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA. 

7.1  No dia, hora e local indicado neste Edital as empresas interessadas apresentarão a documentação exigida observando 
o seguinte:  

 7.1.1. Na habilitação, os documentos deverão ser redigidos em português, digitados ou impressos por processo eletrônico, 
sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com carimbo padronizado e assinatura do responsável pela 
empresa, nas declarações (anexos), ou outros documentos onde seja necessário. 

7.1.2. As propostas e  seus anexos (ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, 
CPU), , deverão estar carimbadas e assinadas e/ou rubricadas em todas as vias, pelo (s) responsável (eis) da empresa, 
sócio, Diretor ou Gerente e pelo (s) responsável (eis) técnico (s) da mesma. 

7.1.3. Devem ser colocados o índice e a numeração das folhas, apresentando ao final um termo de encerramento para a 
habilitação e outro para a proposta financeira, conforme modelo do anexo I, onde conste o número de folhas que compõem 
a documentação de habilitação e da proposta com seus anexos. A numeração da documentação e da proposta deverão ser 
distintas. 

7.2  Os Documentos relativos a Habilitação deverão conter a razão social, o endereço com CEP, telefone, “fax” e e-mail da 
licitante e o número desta licitação.  Quando apresentados em cópias reprográficas, deverão estar devidamente 
autenticados através de cartório competente ou conferidos por servidor da Comissão Permanente de Licitação-
CPL, com antecedência mínima de 03 (três) dias antes da sessão pública.  

7.3  A apresentação dos documentos deverá ter a ordem estabelecida neste Edital, encadernadas no formato A4, dentro de 
envelopes devidamente numerados.  

7.4    Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos relacionados neste Edital. 

7.5   Cada envelope deverá estar identificado e conter, externamente, os seguintes dizeres: 
  

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-SEMOP 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº.  004/2019-CPL/SEMOP/PMS 
LICITANTE: .......................................................................................... 
CNPJ:___________________________________________________ 

 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA FINANCEIRA 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-SEMOP 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº.  0042019-CPL/SEMOP/PMS 
LICITANTE: .......................................................................................... 
CNPJ:__________________________________________________ 
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8.      HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A”  

No envelope “A” – HABILITAÇÃO, as licitantes deverão apresentar documentos especificados neste Edital, 01 (uma) via, 
separadamente, autenticadas em Cartório competente ou, conforme o subitem 7.2. 

8.1.  DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de  todas as alterações ou da consolidação 
acompanhada da Constituição da empresa, devidamente registrado, em se tratando de   sociedades comerciais e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, (Diretoria, Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal).  

8.1.2. Cópias da Carteira de Identidade e CPF(MF) dos sócios, constantes na última alteração contratual ou consolidação. 

8.1.3.  Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, fornecida pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

8.1.3.1. Posteriormente ao procedimento de credenciamento e recebimento dos envelopes, a Comissão verificará a eventual 
existência de sanções que impeçam a participação das licitantes no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
8.1.3.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, conforme artigo 
12, da Lei n° 8.429, de 1992. 

 
8.1.3.3. Constatada a existência de alguma restrição, a Comissão declarará a licitante inabilitada, por falta de condição de 
participação. 
 
8.1.3.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja 
com alguma documentação vencida, ressalvando-se o disposto previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/de 
2006. 
8.1.4 Comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da 
Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de 
atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme 
Anexo I da mencionada Instrução. 
 

8.2.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

8.2.1. Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia - CREA e/ ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, Pessoa Física e Jurídica da Matriz ou Filial da licitante, comprovando atividade compatível com o 
objeto da presente licitação e respectivos responsável(eis) técnico(s) que atuará(ão) na execução da obra. 

8.2.2. Comprovação da licitante de que dispõe de responsável(eis) técnico(s), na data de abertura das propostas, 
profissional(ais) de nível superior (de acordo com a exigência dos serviços), Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro(s) 
reconhecido(s) pelo CREA e/ ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA e/ ou CAU de qualquer região do Território Nacional onde os serviços foram executados, por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, para 
empresas privadas, serviços/obras com características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.2.3.1 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação do contrato social da licitante em que conste o 
profissional como sócio ou do contrato de prestação de serviço firmado pelas partes, e reconhecidos em Cartório. 

8.2.3.2 Com relação à observação anterior, não será permitida a apresentação de um mesmo profissional como responsável 
técnico, por mais de 01 (uma) empresa no Certame. 

8.2.4.   Não serão admitidos atestados de empresa subcontratada da licitante. 

8.2.5.  Declaração indicando o(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente do(s) responsável(eis) 
técnico(s) que acompanhará (ão) a execução dos serviços de que trata o objeto desta Concorrência (Anexo II). 

8.2.6.  Declaração da empresa em papel timbrado, informando sobre as instalações físicas, equipamentos, aparelhamento e 
de todo o pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização dos serviços (Anexo III). 

8.2.7.  Declaração de que a empresa licitante está apta à realizar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura 
do contrato (Anexo IV). 

8.2.8.  Declaração de Visitação Técnica, havendo obrigatoriedade de Visita Técnica por parte do órgão, a empresa 
licitante, neste caso, é obrigada a apresentar declaração formal carimbada e assinada pelo responsável técnico, onde 
conste nome do objeto, modalidade e número do procedimento licitatório, sob as penalidades da lei, que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo 
total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 
quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira (Anexo XIII). 

8.2.9.  O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados 
para qualificação técnica da licitante. 

8.2.10.  O(s) Profissional(is) acima referido(s) poderá(ão) ser substituído(s) por outro(s) de experiência equivalente ou 
superior, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado no CREA e/ ou CAU, desde que a 
substituição seja aprovada pela Administração. 
 
8.2.11. Declaração da licitante em papel timbrado (Anexo V) comprovando que recebeu todos os documentos necessários 
ao cumprimento do objeto desta Concorrência, tais como, plantas, memoriais, projetos e planilhas eletrônicas. 

8.2.11.1.  Recibo de retirada do edital fornecido pela Comissão de Licitação, cujos anexos serão fornecidos em mídia digital 
(pen drive ou CD) somente o Edital, planilha de preços, cronograma físico financeiro, composições de custo unitário e 
especificações técnicas, quanto aos projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, estruturais, fundações, contra incêndio e 
outros, serão fornecidos em cópias reprográficas, conforme determina o § 5º do art. 32 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2.11.2. Se por qualquer motivo o referido recibo de retirada não estiver junto à documentação, será considerado, para fins 
de licitação, se houver a segunda via em poder da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 8.2.12. Solicita-se que as licitantes grifem com caneta marca texto, de cor, as parcelas de maior relevância   e valor 
significativo solicitados no Edital e, que constem nos Atestados de Capacidade Técnica. 

 

8.3.    QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  

empresa.  Será considerado de boa situação financeira o licitante que possuir índice igual ou superior a 1 de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), aplicando-se as seguintes fórmulas: 

 

LG =              ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    . 

                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG =                                                   ATIVO TOTAL                                         . 

                           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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LC =                            ATIVO CIRCULANTE                      . 

                                               PASSIVO CIRCULANTE 

 

8.3.1. As empresas que apresentarem resultado menor do que 1 (um), quando de suas habilitações,  deverão comprovar, 

considerados os riscos para a Administração,  valor de Patrimônio Liquido  não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado pela Administração, como exigência imprescindível para sua habilitação. A comprovação será feita através do 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já apresentado e entregue na forma da lei. 

 

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

Assinados pelos Administradores da Empresa e pelo contador; Publicados em Diário Oficial; ou Publicados em Jornal; ou 

Por cópia  ou  fotocópia  registrada  ou  autenticada  na  Junta  Comercial  da  sede  ou domicílio da proponente; ou Por 

cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou  domicílio da proponente ou em 

outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento. 

 

8.3.2. Se  necessário  a  atualização  do  balanço  e  do  capital  social,  deverá  ser apresentado,  juntamente  com  os  

documentos  em  apreço,  o  memorial  de  cálculo correspondente; 

8.3.3. Das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; 

8.3.4. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa 

de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005. 

 
8.4.  DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
8.4.1.  Com fundamento no art. 31, § 4º, da Lei nº 8.666/93, a licitante, sob pena de inabilitação, deverá apresentar 
Declaração em papel timbrado, carimbada e assinada pelo representante legal da empresa, do(s) compromisso(s) 
contratual (ais) contraído(s) pela proponente, com  órgãos Federais, Estaduais e Municipais no Estado do Amapá-AP, e/ou 
da sede da licitante, informando, no mínimo, o(a) contratante, nº. do Contrato(s), objeto e saldo financeiro dos serviços 
ainda não medidos no(s) Contratos(s), bem como Atestado Fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos – SEMOP, no caso da licitante possuir obrigações contratuais junto a Prefeitura Municipal de Santana-
PMS, sob pena de inabilitação, se não houver emitir declaração em papel timbrado afirmado e ratificando a não existência 
de obrigações junto a Prefeitura Municipal de Santana/AP. 
 
8.4.2.. Declarar, sob as penalidades da Lei, se for o caso, que a empresa licitante não se enquadra na exigência do item 
8.4.1, esta Declaração deverá ser emitida em papel timbrado, carimbada e assinada por seu representante legal.  
 
8.5.   REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

8.5.1  Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

8.5.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros/Certidão Negativa de Débito-CND, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.  

8.5.3  Certidão Negativa, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado e/ou município de origem do referido 
licitante.. 

8.5.4  Certidão Negativa de Débitos Tributários, expedida pela Procuradoria Geral do Estado e/ou município de origem do 
referido licitante.. 

8.5.5 Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenação de Arrecadação, Tributação e Fiscalização-
CATF, da Prefeitura do Município e/ou município de origem do referido licitante.. 

8.5.6   Alvará de Licenciamento e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do licitante e/ou município de origem do 
referido licitante.. 
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8.5.7  Certidão Negativa de Execução Fiscal, expedida pela Procuradoria Geral do Município e/ou município de origem do 
referido licitante.. 

8.5.8  Certidões de Regularidade Distrital (caso a sede da empresa seja no Distrito Federal). 

8.5.9  Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

8.5.10 As certidões exigidas deverão estar dentro dos prazos de validade nelas constantes ou, não havendo deles 
menções, devem corresponder ao prazo máximo de expedição de 60 (sessenta) dias anteriores à data de apresentação da 
Habilitação e Proposta, exceto as que possuírem sua validade. 

8.5.11 A licitante apresentará a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, em atendimento a Lei nº 12.440/2011, do 
TST. 

8.5.12    Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 

8.5.13   Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, (somente as certidões), será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, conforme art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 

 

8.6.  OUTROS DOCUMENTOS+ 

8.6.1.  A licitante deverá apresentar declaração, conforme Anexo VI de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

8.6.2. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, conforme modelo de declaração  
constante do Anexo VII 

9.      PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE “B” 
             
No envelope “B” – PROPOSTA, as licitantes apresentarão suas propostas (ORÇAMENTO e CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO) digitadas ou computadorizadas, em papel timbrado, em 01 (uma) via, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, carimbadas e assinadas em todas as suas páginas pelo Responsável Técnico (Nível Superior) pela obra, na 
forma da lei, e pelo representante legal da empresa, devidamente identificados. No carimbo do Responsável Técnico deve 
conter, nome da empresa, nome do responsável, registro e visto no CREA/CAU.   

 
9.1.    A proposta financeira deverá conter obrigatoriamente: 
 
a) Índice da documentação; 
b) Carta de apresentação da Proposta Financeira, conforme modelo do Anexo VIII, ou modelo próprio. 
c) Planilha de Preços Unitários, a qual poderá ser preenchida de acordo com o modelo oficial constante no Anexo IX, ou 
modelo próprio, desde que contenha todas as informações constantes na planilha da SEMOP; 
d) Composição dos preços unitários; 
e) Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas (Anexo X), adequada à política de utilização de mão-de-obra; 
f) Composição da Taxa de B.D.I - Benefícios e Despesas Indiretas (Anexo XI), acompanhada de composição auxiliar para 
os impostos 
            g) Cronograma físico-financeiro (Anexo XII)  
 
h) Não serão admitidas: 

h1)  alterações de descrições, unidades e quantidades de serviços; 

h2)  oferecimento de vantagens nas Propostas das licitantes; 
h3)  propostas enviadas por Fax ou e-mail. 
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9.2.   Conforme determinação do Decreto nº 7.983 de 08 de Abril de 2013, da Presidência da República, em seu Artigo 
13, incisos I e II, em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, deverão ser 
observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços: 
9.2.1.  Na formação do preço que constar das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários diferentes 
daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o preço global orçado e 
o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o art. 9º, fiquem iguais ou 
abaixo dos preços de referência da Administração Pública obtidos na forma do Capítulo II, assegurado aos Órgãos de 
controle o acesso irrestrito a essas informações; 

9.2.2. A empresa contratada terá que apresentar sob pena de desclassificação, DECLARAÇÃO concordando com a 
adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10 %, dez por cento do valor total do contrato, computando-
se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993. 
 
 
10.      PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 
8.666/93, sendo que o procedimento de recebimento, abertura, julgamento e adjudicação das Propostas far-se-á em 4 
fases, a saber: 

 

10.1.  FASE 1 

10.1.1   Os envelopes “A” e “B”, contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta Financeira, serão recebidos em 
sessão pública no dia, hora e local indicados no item 3 deste Edital. 

10.1.2   Colhidos os documentos dos representantes das proponentes, relativos ao credenciamento, não será admitido o 
recebimento dos envelopes de empresas retardatárias ou de outros documentos, nem mesmo quaisquer acréscimos à 
documentação e às propostas, ou complementações de ordem de apresentação para adequação ao Edital, exceto a 
promoção de diligências que a Comissão de Licitação entender necessárias para esclarecer ou completar a instrução do 
processo de Licitação, para esclarecimento de fato superveniente. 

10.1.3  Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuração ou 
documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à 
documentação ou às propostas. Desde que esteja presente na sala da CPL e acompanhado com o contrato social da 
empresa, na hora da abertura do Certame. 

10.1.3.1   Entende-se por documento credencial: 
 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; e; 
 
b) instrumento procuratório que, se particular, deverá apresentar reconhecimento de firma do outorgante no cartório 
competente. A procuração deverá atribuir poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer 
fase desta licitação acompanhado do contrato social do empresa.  

10.1.3.2   Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

10.1.3.3  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto 

é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta, ou quando esta o exigir.  

10.1.3.4   A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se 

manifestar e responder em seu nome. 

10.1.3.5    Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte. 

10.1.4     A análise dos documentos de habilitação seguirá os seguintes procedimentos: 

10.1.4.1  A análise será feita com base nos documentos e dados apresentados pelas Licitantes no envelope “A”, conforme 
exigido neste Edital. 
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10.1.4.2  Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou 
consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam 
ser dirimidas de imediato, as dúvidas serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 
convocada previamente,  mediante ofício. 

10.1.4.3  Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data local e horário serão estabelecidos pela 
Comissão Permanente de Licitação e comunicado aos licitantes para abertura dos envelopes de Proposta, em local, hora e 
data definidos. 

10.1.4.3.1  As licitantes serão convocadas a comparecer para dar continuidade ao certame, com a abertura dos envelopes 
de Propostas, que ficaram sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no 
fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

10.1.4.3.2  Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a critério da Comissão, a Licitante que deixar de 
apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com vícios, defeitos, omissões ou contrariando qualquer exigência 
contida neste instrumento, que tenha como desdobramento a constatação de qualquer ilegalidade. 

10.1.4.3.3  Se todas as Licitantes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação livre da causa que ensejou a inabilitação, na forma do que dispõe o § 3º, do art. 48, 
da Lei 8.666/93. A nova documentação será apresentada em envelopes fechados, recebidos em sessão pública, pela 
CPL/SEMOP, em dia e hora previamente designados. 

10.1.4.3.4. As Licitantes inabilitadas poderão junto à Comissão Permanente de Licitação retirar suas propostas no prazo de 
30 (trinta) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do julgamento da habilitação. Findo o prazo, a CPL 
providenciará a eliminação dos mencionados documentos. 
 

10.2.  FASE 2 

10.2.1.   A Comissão, após o julgamento dos recursos interpostos, em seu devido prazo legal, devolverá às empresas 
inabilitadas o envelope “B”, lacrado. Inexistindo fato impeditivo, procederá em sessão pública a abertura do envelope “B” 
das licitantes habilitadas, solicitando que todos os documentos sejam rubricados pelos representantes das Licitantes 
habilitadas presentes. 

10.2.2.   O julgamento da Comissão, será feito com base nos documentos e dados apresentados pelas licitantes no 
Envelope “B”, conforme exigido no Edital, referente à Proposta Financeira. 

 

10.2.3    Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigos art. 40, X c/c 48, incisos I e II da 
Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 
a)  apresentarem o valor global ou qualquer valor unitário por cada item ou subitens,  superior ao estabelecido na 
Planilha de Quantitativos e Preços Unitários da SEMOP, como também, não poderá ser superior ao valor total da obra, 
ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e  
b)   Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 
 
10.2.4   Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)  
do menor dos seguintes valores: 

a)  média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; 
ou 

b)  valor orçado pela Administração, 

10.2.5   Das licitantes classificadas na forma do item 10.2.4 cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por 
cento)  do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do referido item, será exigida, para assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante 
do item anterior e o valor da correspondente proposta. 

10.2.6   Se todos os licitantes forem desclassificadas, a CPL/PMS poderá conceder às licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de outras propostas, escoimadas da causa que ensejou a desclassificação, na forma do que dispõe 
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o § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93. A nova proposta será apresentada em envelopes fechados, recebidos em sessão pública, 
pela CPL/PMS, em dia e hora previamente designados. 

10.2.7.  A qualquer fase da licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá promover diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

10.2.8   As propostas financeiras serão verificadas quanto a eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela 
Comissão Permanente de Licitação, desde que o valor do item, não sofra alteração que venha a modificar o valor global da 
proposta, da forma seguinte: 

a)   No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

b)   No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade e o preço total serão retificados, 
mantendo-se inalterado o preço unitário. 

c)   No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será retificado, mantendo-
se inalterados o preço unitário e a quantidade. 

d)     No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

10.2.8.1 Os valores unitários ofertados na proposta de preços da licitante vencedora, que por algum motivo estiverem a 
maior, a Comissão de Licitação fará comunicado a empresa solicitando a adequação dos referidos valores, desde que não 
seja alterado o valor global final da Proposta, ofertado pela licitante, em  atendimento ao Acordão nº 1.811/2014-Plenário e 
Acordão nº 2.446/2015-Plenário. 

10.2.9   A classificação dos licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Propostas já corrigidas, sendo 
declarada vencedora a licitante que apresentar o menor valor global para a execução total dos serviços e que tiver atendido 
a todas as condições do presente Edital de Licitação. 

10.2.10   Em caso de empate entre duas ou mais Propostas, será adotado como critério de desempate o que preceitua o 
art. 3º, §2º da Lei 8.666/93. Persistindo o empate, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 
para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedando-se qualquer outro processo. 

10.2.11  A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme planilhas constantes do Anexo VI e 
ainda, o global da proposta. 
a) A licitante deverá indicar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes,  também em forma percentual; 

b) Na composição de custos unitários a licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas referentes à mão de 
obra, materiais, equipamentos e serviços; 

c) O preço orçado pela Administração possui como referência o SINAPI (Sistema Nacional de Preços e Índices para 
a Construção Civil), parte integrante do referido projeto básico anexo aos autos.  

10.2.12.   As despesas relativas a Mobilização a que se refere o art. 40, XII, só se aplica para obras    executadas a 
partir de 50 KM do perímetro urbano da sede da Capital do Estado, e são incluídas na planilha de preços, 
dependendo o seu valor, da distância até o local da obra, e das cargas (tonelagem) a que correspondem os 
materiais e equipamentos que serão transportados. 
 
10.2.13.  Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, 
instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, mobilização e desmobilização, enfim, 
quaisquer outras despesas necessárias à realização das obras/serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que 
venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar 
considerados em item específico-BDI.  

a) A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

10.2.14.  Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e, de preferência, 
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

10.2.15.   O valor total da obra a ser executada, não pode superar o limite da Modalidade, conforme Acordão nº 1705/2003-
TCU. 

10.3.  FASE 3 
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10.3.1.   A Comissão procederá a elaboração da Ata de Julgamento das Propostas Financeiras, com a indicação do Preço 
Final de cada uma das licitantes e providenciará a adjudicação do objeto da licitação. A Homologação e Adjudicação será 
efetuada pelo Secretario de Estado da Infraestrutura, fazendo publicar no Diário Oficial do Estado, jornal de grande 
circulação e se necessário, no Diário Oficial da União. 

10.3.2   O prazo para interpor recursos será de 5 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 109 da Lei 8.666/93, devendo a 
formulação do mesmo ser apresentada em petição assinada pelo representante legal da Licitante. Não serão conhecidos 
recursos formulados através de fax ou telegramas, ou que não sejam encaminhados à Comissão Permanente de Licitação. 
As decisões dos recursos serão comunicadas por escrito às licitantes. 

10.3.3.     Homologação do julgamento. 

10.3.3.1  O resultado final da licitação constará em relatório de julgamento, no qual a Comissão Permanente de Licitação 
proporá a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, justificando as razões da eventual desclassificação ou 
declaração de inexequibilidade das demais propostas. 

10.3.3.2. À Comissão Permanente de Licitação, tomando conhecimento de fatos ou circunstâncias anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa, reserva-se o 
direito de desclassificar qualquer das empresas licitantes, sem abrir mão do expedientes legais que  lei exigir. 

10.3.3.3 Assinado o relatório, a Comissão fará publicar no Diário Oficial da União e do Estado do Amapá e minicípio, o 
resultado do julgamento, abrindo-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos. 

10.3.3.4 Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos ou apreciados e decididos os eventualmente interpostos, 
o Relatório de Julgamento será submetido à apreciação do Secretário da SEMOP/PMS, para homologação. 

 

10.4.  FASE 4 – DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

10.4.1.  No prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a homologação do processo de licitação, a licitante vencedora será 
convocada para celebração do contrato e deverá: 

a)   apresentar a documentação conforme previsto neste Edital de Licitação; 

b) providenciar o Seguro Garantia de cumprimento do contrato, nas condições dispostas no contrato, constante dos anexos 
deste Edital de Licitação, devendo ser efetivado por ocasião da assinatura do termo de contrato. 

10.4.2.  Ocorrendo DESISTÊNCIA ou DESCLASSIFICAÇÃO da licitante vencedora por desatendimento da convocação a 
que se refere o item  10.4.1. ou nas demais hipóteses previstas neste Edital, a Comissão poderá convocar as licitantes 
remanescentes. A convocação dar-se-á pela ordem de classificação crescente, para a execução do objeto em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, em conformidade com 
este Edital, ou revogar a licitação. 
 
11. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. 
11.1.    O prazo para execução do objeto da presente licitação será de 720 (setecentos e vinte) dias e terá como termo o 
estabelecido em Ordem de Serviço, obedecido o prazo mínimo de 05 (cinco) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia útil do 
recebimento da OS (ordem de serviço).  

11.2.   O contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficará subordinado às normas da  Lei 
Federal n° 8.666/93 e de acordo com este Edital. 

11.2.1. A presente Licitação, observando-se o que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93, poderá ser anulada, bem como os 
efeitos do documento administrativo que formalizou as obrigações mútuas poderão ser suspensos ou cancelados, a 
qualquer momento, por interesse da SEMOP/PMS, sem que caiba o direito de qualquer reclamação judicial ou extrajudicial. 

11.3.  Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração 
de todas as etapas dos serviços (mão-de-obra, encargos sociais, aquisição de materiais, BDI, etc.). Não será aceita 
qualquer alteração contratual sob a alegação de omissão na composição de custos. 

11.3.1  No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado através de documentos que esta somente abrangerá 
etapas dos serviços, até 20 % (vinte p/cento), ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da 
contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a 
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responsabilidade direta e integral pela qualidade de todos os serviços contratados.  Conforme o art.48, inciso II, da Lei 
Complementar nº . 123/2006, tais serviços deverão ser executados  preferencialmente por ME ou EPP.            

11.4.    Reajuste, revisão e/ou alteração de preços. 

11.4.1. Reajuste de preço 

11.4.1.1 Os preços objeto deste contrato serão irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano,  consoante com o 
estabelecido pela legislação em vigor. 

11.4.1.2 Os preços serão reajustados no 13°(décimo terceiro) mês, contado a partir da data de apresentação da 
proposta ou da data da última atualização realizada, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este Contrato 
poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), mediante solicitação da CONTRATADA, esta 
cláusula só será aplicada em Contratos com o prazo de execução superior a 12 (doze) meses. 

11.4.1.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

11.4.1.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 

11.4.1.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 
valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.4.1.6 Os preços aumentados ou reduzidos após a aplicação do reajuste, passarão a ser praticados nos próximos 
12 (doze) meses, contados a partir do 13° (décimo terceiro) mês. Caso haja prorrogação de prazo contratual, no 25º mês e, 
assim, sucessivamente, conforme o prazo remanescente do contrato, esta cláusula só será aplicada em Contratos com o 
prazo de execução superior a 12 (doze) meses. 

11.4.1.7 Ocorrendo atraso no cumprimento de eventos físicos por parte da contratada prevalecerá, para fins de 
pagamento, o menor preço entre o calculado para a data prevista para o adimplemento da obrigação contratual e o 
calculado para data em que se efetivou esse adimplemento, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato. 

11.4.2. Revisão e/ou alteração de preços: 

O preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado: 

a)  Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras ou serviços por conveniência da SEMOP/PMS, respeitando-se os 
limites da Lei. 

b) Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardatárias ou impeditivas 
de execução do ajustado ou em caso de força maior, ou caso fortuito. 

c) Quando ocorrerem compensações financeiras, penalidades por eventuais atrasos, e descontos por eventuais 
antecipações de pagamento. 

d)  O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato , e 
no caso particular de REFORMA de edifício ou de equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos, consoante o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.5.    DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

11.5.1.   O prazo para início dos trabalhos será de até 05 (cinco) dias após a data da expedição da Ordem de Serviço. 

11.5.2.   A Ordem de Serviço deverá ser expedida, a critério da SEMOP/PMS, a partir da assinatura do contrato. 

11.5.3.   O prazo da vigência do contrato objeto desta licitação, será de 750 (setecentos e cinquenta dias), contados 
a partir da data da sua assinatura pela Contratada.  

11.5.4.  O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por iniciativa da SEMOP/PMS, fundamentado em conveniência 
administrativa, caso fortuito ou força maior e também por solicitação da contratada, devidamente justificada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do prazo contratual e aceito pela SEMOP/PMS e ainda nas 
condições estabelecidas no § 1° dos Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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11.5.5.  Os serviços objeto do presente contrato poderão ser paralisados a critério da SEMOP/PMS, atendendo 
conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior, hipóteses em que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data 
da expedição da Ordem de Paralisação de Serviço, sendo o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para suspensão da 
obra, conforme prevê o art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

11.5.6.  O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo 
da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente, conforme art. 618 do Código Civil. Esse prazo 
estipulado de cinco anos é irredutível (pode ser melhorado contratualmente para mais, mas não para menos) e é 
considerado como prazo de garantia. Em outras palavras, constatadas falhas construtivas de solidez e segurança dentro 
desse prazo de garantia de cinco anos, presume-se a culpa do CONSTRUTOR. 

11.5.7     O Prazo da validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.  

11.6.  MEDIÇÕES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO. 

11.6.1  As medições dos serviços serão elaboradas mensalmente tomando-se por base as parcelas previstas no 
Cronograma Físico-Financeiro, emitidas pela fiscalização, referentes aos serviços executados a cada mês vencido. 

11.6.2  As medições apropriadas emitidas e assinadas pela fiscalização com acompanhamento da Contratada, deverão 
ser revisadas pelo representante da SEMOP/PMS, sendo mensais e elaboradas no último dia útil de cada mês, com 
exceção da última medição, que poderá ser elaborada logo após a conclusão e aceite  dos serviços. 

11.6.3  As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior 
a um mês calendário na primeira e na última medição, quando o início ou término das etapas das obras ou serviços 
ocorrerem no curso do mês. Neste caso, o cronograma será ajustado à situação. 

11.6.4  Nas memórias de cálculo deverão constar as categorias profissionais e as quantidades alocadas conforme 
descrição da planilha orçamentária em conformidade com o critério de medição a ser acordado entre as partes. 

11.6.5 A liberação da 1ª medição será condicionada à entrega, pela contratada, do Registro do contrato e ART junto 
ao CREA-AP e demais comprovantes de regularidades relativas as obrigações inerentes a execução do objeto do contrato. 

11.6.6 As medições dos serviços referentes a execução da obra serão feitas com base nas condições definidas na 
Ordem de Serviço da SEMOP/PMS. 

11.6.7 A fatura dos serviços efetivamente executados, acompanhada do respectivo Boletim de Medição elaborado pela 
Comissão de Fiscalização, deverá ser emitida contra a SEMOP/PMS e entregue em seu protocolo dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis após o vencimento do período da medição. 

11.6.8  O pagamento das Despesas Administrativas (Administração da Obra), constante da planilha de preços, será 
efetuada de acordo com os Boletins de Medição emitidos pela Contratada e aprovado pela Fiscalização da SEMOP. Não 
podendo ser contabilizada em casos de Aditamento de Serviços. 

11.6.9 Uma vez aprovados a Fatura e o Boletim de Medição, o pagamento da 1ª parcela devido à contratada, em 
contrapartida pela execução dos serviços, serão efetuados pela contratante, de acordo com a liberação das parcelas do 
Convênio nº 275/2018-DPCN-Calha Norte, até o 30º (trigésimo) dia do recebimento da nota fiscal/fatura, no Administrativo 
Financeiro-/SEMOP/PMS.  

   11.6.9.1  O pagamento da demais parcelas será efetuada no decorrer dos trabalhos, sendo que, 
a última, não será inferior a 5,91 % (cinco, noventa e um  p/ cento) do valor contratual e somente será paga após a 
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste Edital, respeitados os prazos estabelecidos no Art. 73, da Lei 
8.666/93, e as obrigações decorrentes, e a apresentação do comprovante do Habite-se e das ligações definitivas de 
água, luz, esgoto, etc. 

   11.6.9.2  O pagamento à contratada será efetivado através de crédito em conta corrente, cujos dados 
bancários serão fornecidos pela própria contratada à SEMOP/PMS, em Santana-AP. 

11.6.10   Quando a fatura apresentar elemento que a invalide deverá ser substituída pela contratada e o prazo para 
pagamento será contado a partir da apresentação da nova fatura em condições satisfatórias. 

11.6.11.   Não serão aceitas cobranças de título através do sistema bancário ou negociados com terceiros. 
11.7.    DAS OBRIGAÇÕES E FISCALIZAÇÃO 
 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 
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representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas 
determinadas na Lei nº. 8.666/93, como também, são obrigações das partes, além de outras previstas no Contrato e na 
legislação pertinente 

11.7.1. Da Contratante 

a) Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam aos procedimentos, normas e especificações técnicas 
pertinentes, e sejam fiéis aos Projetos Executivos. 

b) Coordenar a execução dos serviços de forma que seja assegurada a qualidade e que obedeçam estritamente ao contrato 
em seu inteiro teor. 

c) Efetuar o pagamento pelos serviços contratados nas condições definidas neste Edital, conforme critério de medição e 
apropriação de serviços efetivamente executados.  

11.7.2. Da Contratada: 

11.7.2.1. Manter sede, filial ou escritório no local da prestação dos serviços, compacidade operacional de 

receber ou solucionar qualquer demanda da Administração Pública, bem como realizar todos os  procedimentos pertinentes 

à seleção, treinamento, admissão e demissão dos empregados;  

11.7.2.2. Providenciar Cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal e senhas para que todos os 

seus empregados tenham acesso ao Extrato de Informações Previdenciárias.     

11.7.2.3. Fixar domicilio bancário dos empregados terceirizados no município no qual serão prestados os 

serviços. 

11.7.2.4. Autorizar a abertura de conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, aberta no nome 

da contratada e por contrato, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem Município de 

Santana, a fim de provisionar as rubricas de encargos trabalhistas relativa a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e 

indenização compensatória do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como os encargos previdenciários e FGTS  sobre 

férias, 1/3 constitucional e 13º salário.  

11.7.2.5. Autorizar o repasse direto aos empregados da remuneração mensal não paga pela contratada, 

quando houver retenção de faturas por inadimplemento ou não apresentação de certidões pela contratada. 

11.7.2.6. Aprovar as rotinas internas de trabalho de sua empresa junto à fiscalização da SEMOP/PMS, 

sempre em coerência com a Proposta apresentada; 

11.7.2.7. A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, dará livre acesso aos 

servidores da SEMOP/PMS, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis. 

a) Aprovar a constituição, formação e experiência de seu quadro técnico residente, junto à fiscalização da 

SEMOP/PMS; 

b)  Consolidar as principais rotinas do seu Plano de Trabalho junto à coordenação, sempre considerando a interface e 

com as obrigações constantes dos Contratos de construção do empreendimento; 

c) Submeter-se à fiscalização indicada pela SEMOP/PMS e que atuará nos serviços; 

d) Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização; 

e) Dar ciência por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços; 

f) Fornecer para o seu pessoal os equipamentos de segurança do trabalho inerentes a sua atividade, em 

conformidade com as Normas Regulamentadoras estabelecidas pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego 

e suas alterações; 

g) Adequar e complementar os equipamentos, aparelhos e acessórios, que forem necessários aos trabalhos de 

controle de qualidade; 

h) Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido no contrato e com as orientações e nos locais 

determinados pela fiscalização da SEMOP/PMS; 

i) Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, mão-de-obra,  materiais e/ou equipamentos utilizados na 

execução dos serviços objeto desta licitação, que não satisfaçam as condições previstas neste contrato e que 
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comprometam a perfeita execução dos trabalhos, de acordo com o julgamento efetuado pela coordenação da SEMOP/PMS; 

j) Manter equipe técnica e número de empregados compatível com a quantidade de serviços a serem prestados, em 

tempo integral à frente da obra; 

k)    Promover o registro do contrato no CREA/AP do local de execução dos serviços; 

l) Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imediatamente pela contratada, sem ônus para a 

SEMOP/PMS; 

m) A contratada deverá obedecer as normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

n) Na execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com o pessoal da contratada e 

com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos para as companhias ou institutos seguradores. Para 

isso, a contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (esta 

cláusula inclui a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas apropriadas e específicas para a segurança 

de cada tipo de serviço. 

o) A Contratada deverá providenciar a documentação necessária para início dos serviços: 

 
q1)  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos responsáveis técnicos pelo empreendimento – Taxa recolhida e 

Registro junto ao CREA/AP, nos termos do art. 1⁰ e art. 2⁰ da Lei n⁰ 6.496/77; 

q2)   Licença ambiental de Instalação junto ao órgão ambiental competente, nos casos previstos em lei; 

q3)      Ordem de serviços da SEMOP/PMS autorizando o início dos serviços; 

q4)   Alvará de construção junto à Prefeitura Municipal, quando cabível, e, se necessário, o alvará de demolição. 

q5)   Aprovação dos projetos complementares quando for o caso: prevenção e combate a incêndio pelo Corpo de 

Bombeiros, instalação elétrica pela CEA, hidrosanitário pela CAESA,  telefonia e outros pelas concessionárias competentes; 

q6)    Certificado de Matrícula junto ao INSS referente à obra, consoante art. 83 do Decreto Federal n⁰ 356/91; 

             q7)  Autorizações exigidas em obras com características especiais, como aqueles pertencentes ao patrimônio 

histórico-cultural,  nos casos previstos em lei. 

  

11.7.3 – DA CONTA DEPÓSITO  

11.7.3.1 As rubricas de encargos trabalhistas relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e indenização compensatória 
do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como os encargos previdenciários e FGTS sobe férias, 1/3 constitucional e 
13º salário serão deduzidas do pagamento do valor mensal devido à empresa contratada e depositadas exclusivamente em 
banco público federal. 

Parágrafo Único – Os depósitos de que trata o “caput” deste artigo devem ser efetivados em conta-depósito vinculada – 
bloqueada para movimentação -, aberta em nome da contratada e por contrato, unicamente para essa finalidade e com 
movimentação somente por ordem do Estado do Amapá. 

Art. 5º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – Eventual saldo remanescente da conta-depósito vinculada – 
bloqueada para movimentação-, somente será liberado à empresa contratada após a comprovação da execução completa 
do contrato Administrativo e a quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

Art. 6º  do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – DO PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS 

11.7.3.2    Do valor devido à contratada, serão retidos os valores para pagamento direto das verbas trabalhistas aos 
empregados, ou liberação direta, aos empregados, dos valores depositados na conta-depósito vinculada – bloqueada para 
movimentação -, nas seguintes hipóteses: 

                        a)   Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos décimos terceiros salários, quando devidos; 

                        b)  Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao terço constitucional das férias, quando dos gozos 
de férias dos empregados vinculados ao contrato administrativo; 
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                        c)  Parcialmente, pelo valor correspondente aos décimos terceiros salários proporcionais, férias 
proporcionais e a indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregados 
vinculados ao contrato administrativo; 

                        d)  Ao final da vigência do contrato administrativo, para pagamento de verbas rescisórias; 

  Art. 7º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – O repasse direto aos empregados, da remuneração mensal não 
paga pela contratada, será feito mediante empenho em nome da empresa contratada, com a manutenção do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa, mantida a mesma classificação orçamentária da despesa; 

                        § 1º  No cumprimento da regra discriminada no “caput” , a Nota de Liquidação e a Ordem Bancária de 
Crédito serão emitidas em nome dos empregados, individualmente considerados, com Cadastro de Pessoas Físicas e 
dados bancários próprios. 

                        § 2º   Em caso de movimentação da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação -,a 
informação dos dados do empregado será encaminhada ao banco, para depósito diretamente na conta corrente dos 
empregados. 

           Art. 8º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – Quando da apresentação da nota fiscal de serviços, no caso 
de pagamento direto aos empregados, observar-se-á, em momento anterior, a retenção legal referente aos tributos devidos 
pela empresa contratada. 

11.8.    SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 9º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – Observar-se-á a rigorosa fiscalização da execução do contrato 
administrativo, com aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste e adoção das seguintes 
medidas, em especial: 
a) Aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se utilizada a modalidade 
pregão, ou no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, se utilizadas as demais modalidades, motivadas pelo descumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa prestadora de serviços contratada; 
b) Inserção da empresa descumpridora da legislação trabalhista e previdenciária no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 
§ 1º O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista  no 
instrumento convocatório ou no contrato. 
§ 2º  A sanção de multa será aplicada juntamente com as demais penalidades cabíveis. 
Art. 10º  do Decreto Estadual n 0935 de 22/03/2017 -   A aplicação de sanções administrativas não impede a rescisão 
UNILATERAL do Contrato Administrativo. 
11.8.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 
abaixo, verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais 
em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o 
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

11.8.1.1 – advertência, por escrito; 

11.8.1.2 – multa, (conforme tabelas 1 e 2); 

11.8.1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMOP/PMS, enquanto 
não houver solução para o fato gerador da suspensão; 

11.8.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto houver motivo 
superveniente para manutenção da suspensão e impedimento de contratar com a Administração Pública. 

11.8.2.  Advertência: 

11.8.2.1 -  A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial 
ou humana; 

11.8.2.2 -    A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da SEMOP/PMS; 

 A critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
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11.8.2.3 -  Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência; 

11.8.2.4 - No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de 
advertência por escrito;  

11.8.2.5 - A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra 
de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo do atraso prevista no item 11.8.1.1. e subitens desta 
cláusula.  

11.8.3. Multas: 

11.8.3.1 -  Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 

11.8.3.1.1- Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 
              a) A CONTRATADA executar, até a metade do prazo de execução do objeto, menos de 50% (cinquenta por cento) 
do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e  aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

            b) A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% (oitenta por 
cento) do total do Contrato; 

c) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra. 

11.8.3.1.2 - Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por 
mais de 25 (vinte e cinco) dias após a emissão da ordem de serviços.  

                                        11.8.3.2 - Além das multas previstas no item 11.8.3.1 e subitens poderão ser aplicadas multas, 
conforme graus   e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.  

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00  

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO GRAU 

Item DESCRIÇÃO  

1 Encaminhar Nota Fiscal a SEMOP/PMS, sem prévia autorização expressa desta; multa 
por ocorrência. 

01 

2 Permitir a presença de empregado desuniformizado; multa por empregado e por 
ocorrência. 

01 

3 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; multa por empregado 
e por dia. 

01 

4 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; multa por ocorrência. 

02 

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; multa por ocorrência. 02 

6 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários, multa por empregado e por ocorrência. 

03 

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais; multa por dia e por tarefa designada. 

03 

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; multa por 
ocorrência. 

03 

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; multa por 03 
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ocorrência. 

10 Utilizar as dependências da SEMOP/PMS para fins diversos do objeto do Contrato; multa 
por ocorrência. 

04 

11 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 
multa  por ocorrência. 

04 

12 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal 
ou consequências letais; multa por ocorrência. 

06 

13 Usar indevidamente patentes registradas; multa por ocorrência. 06 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

14 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 15 
(quinze) dias após a assinatura do contrato, multa por dia de atraso; 

01 

15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições; multa por empregado e por dia cumulativamente. 

01 

16 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada;  01 

17 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; multa 
por ocorrência de evento. 

01 

18 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; 
multa por ocorrência. 

01 

19 Fornecer Diário de Obra no local da obra e/ou não apresentar a contratada o livro 
quando solicitado; multa por dia de não cumprimento da exigência. 

01 

20 Indicar representante aceito pela contratante, para representá-la na execução do 
contrato, por ocasião da visita do Fiscal; multa por dia de atraso da indicação. 

01 

21 Comunicar a contratante quando a obra estiver paralisada; multa por ocorrência de fato. 01 

22 Executar serviço, com prévia anuência da fiscalização, cuja natureza requeira análise 
mais acurada quanto à qualidade do produto acabado, face à necessidade de 
observância de tempo mínimo estabelecido em norma, como no caso de obras de 
concreto (tempo de cura); multa por ocorrência de prazo. 

01 

23 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 
que se negarem a usá-los; multa por empregado e por ocorrência de fato. 

02 

24 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; multa por 
ocorrência de fato não registrado. 

02 

25 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados 
os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; multa por serviço e por dia de atraso. 

02 

26 Apresentar Garantia de Execução do Contrato; multa por dia de atraso. 02 

27 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato 
ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; multa por ocorrência de fato registrado em Diário 
de Obra. 

03 

28 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico pela 
obra, nas quantidades previstas neste Contrato; multa por dia de atraso. 

04 

29 submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e 
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico, 
através de Acervo Técnico reconhecido em Cartório que, porventura, venha a substituir o 
originalmente indicado; multa por dia de atraso. 

04 

30 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; multa 
por ocorrência de fato. 

04 

31 Efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, tíquetes-refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; multa por dia e por 
ocorrência de fato. 

05 

 

                            11.8.3.3 - Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos 
serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização serão 
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 
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                                                11.8.3.3.1 - A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os 
valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

                                                11.8.3.3.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a 
sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da freqüência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no mês) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,10%  BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% 
MEDIANO E EVENTUAL 

BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% 
GRAVE E EVENTUAL 

BRANDO E CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% 
GRAVE E INTERMITENTE 

MEDIANO E CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 

 

11.8.3.3.3.  Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês; 

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês; 

c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês. 

11.8.3.3.4.  Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes; 

11.8.3.3.5. A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação 
entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado 
efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de 
medição seguintes ao da constatação do atraso 

11.8.3.3.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação 
satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não 
aplicação da multa. 

 11.8.3.3.7  A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos. 

11.8.3.4.   Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) por dia de atraso, pelo não cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de serviços previstos no 
cronograma de execução físico-financeiro fixados pelo CONTRATANTE. 

11.8.3.5 -  Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia de 
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será aplicado a sanção de inexecução parcial conforme definido 
no item especifico. 

11.8.3.6 -  O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato. 

11.8.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a SEMOP: 
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11.8.4.1.   A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Santana de que trata o 
inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, 
no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 11.8.1. 

11.8.5.  Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

11.8.5.1 - A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

11.8.5.1.1. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

11.8.5.1.2.  praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

11.8.5.1.3.  demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a SEMOP em virtude de 
atos ilícitos praticados; 

11.8.5.1.4.  reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio da SEMOP/PMS; 

11.8.5.1.5. ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que 
venha ao conhecimento da SEMOP/PMS após a assinatura do Contrato; 

11.8.5.1.6. apresentação, a SEMOP/PMS, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 
de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas 
na habilitação; 

11.8.5.1.7.  inexecução total do objeto, conforme previsto no item 11.8.1. desta cláusula. 

11.8.6. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Secretaria Municipal de Obras e 
serviços Urbanos – SEMOP/PMS e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa. 

11.9.    RESCISÃO DO CONTRATO 

11.9.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 
8.666/93. 

11.9.1.1  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 

11.9.2 A rescisão do contrato poderá ser: 

11.9.2.1   determinada por ato unilateral e escrito da SEMOP/PMS, nos casos enumerados nos incisos   I a XII do art. 78 da 
Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, salvo no caso do 
inciso XVII; ou 

 
11.9.2.2   amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Concorrência Pública, desde que haja conveniência 
para a SEMOP/PMS; ou 
 
11.9.2.3 judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
11.9.2.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da   autoridade 
competente 

11.10.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

11.10.1 Os serviços serão recebidos por Comissão da SEMOP/PMS, nomeada para esta finalidade. 

11.10.2 Será de responsabilidade da Comissão de Recebimento dos serviços: 

a) Verificar se os serviços foram executados de acordo com as disposições de contrato, projetos, 
especificações gerais e notas de serviços, se houver; 

b) Constatada a perfeita execução dos serviços e cumpridas todas as exigências, lavrar o Termo 
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de Recebimento dos Serviços; 

c) Constatada qualquer irregularidade na execução dos Serviços, lavrar o Termo de Recusa de 
Recebimento dos Serviços, definindo o prazo para a contratada promover as devidas correções; 

d) No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências 
constantes no Termo de Recusa de Recebimento dos Serviços. Constatada a correção das irregularidades, será lavrado o 
Termo de Recebimento dos Serviços. Persistindo as irregularidades, ratificarem o Termo de Recusa e solicitar as 
penalidades cabíveis. 

11.11.   PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

11.11.1 O contrato poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes, conforme legislação vigente. 

11.12.  FORO 

11.12.1 Fica eleito o foro da cidade de Santana-AP, Estado do Amapá, para dirimir dúvidas oriundas desta licitação 
e do contrato a ser celebrado. 

11.13.  RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.13.1 Os recursos administrativos decorrentes desta licitação serão regulados pelo Art. 109 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

11.13.2 Não serão aceitos recursos via fax, nem os que tenham sido registrados no protocolo da SEMOP/PMS fora 
do prazo legal. 

11.14.  GARANTIA CONTRATUAL. 

11.14.1 A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia no valor de 5% (cinco por 
cento) do contrato em até 30 (trinta) dias da sua assinatura, observando o disposto nos Artigos 55, VI e 56, § 2º da Lei n° 
8666/93 e alterações posteriores, sendo o prazo de validade da Garantia, o mesmo da Vigência do Contrato, subitem 11.5.3 
do Edital. 

11.14.2 A garantia poderá ser feita por uma das formas abaixo: 

            a)  Caução em dinheiro; 

            b)  Fiança bancária ; 

            c)  Seguro-garantia. 

11.14.3 Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá a mesma taxa de remuneração da 
Caderneta de Poupança. 

11.14.4.   Ocorrendo rescisão do contrato, motivado pela contratada, que caracterize “justa causa”, a SEMOP/PMS reterá a 
garantia prestada por esta, para fazer face aos eventuais ônus provocados pelo evento, inclusive multas e obrigações 
fiscais, após o competente processo administrativo.  

11.14.4.1 Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os eventuais prejuízos, os responsáveis serão 
notificados para cumprir a diferença em trinta (30) dias, extrajudicialmente ou posteriormente, judicialmente. Respeitada 
essa condição, havendo saldo do valor da garantia, este será devolvido, 90 (noventa) dias após a entrega definitiva da obra.  

11.14.5   Se for necessário prorrogar ou aditar o contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar o aditamento 
correspondente à garantia, nos termos e condições originariamente aprovadas pela SEMOP/PMS. 

11.15.  ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

11.15.1 Na execução dos serviços que constituem objeto desta Licitação deverão ser observadas as diretrizes e 
instruções de serviços vigentes na Companhia de Água e Esgoto do Amapá e na SEMOP/PMS. 
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11.16.  MANUTENÇÃO DAS CONDIÇOES ATUAIS. 

11.16.1 Constará do contrato a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as responsabilidades assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por 
esta licitação. 

12.     DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

12.1.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

12.2.  A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

13.     DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

13.1.  A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 
insanável.    

13.2.  A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 
formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

13.3.    A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

13.4.  A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 
dependam ou sejam consequência do ato anulado. 

13.5.  Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 
os atos a que ela se estende. 

13.6.  A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  

13.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

13.7.   Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.   

14.      DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1.  Os Documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser examinados pela licitante, antes do fechamento e 
entrega dos envelopes, uma vez que a inobservância de qualquer condição dará ensejo à inabilitação ou desclassificação 
da empresa licitante. 

14.2.   Não serão considerados, em hipótese alguma, entendimentos verbais. 

14.3.  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, com fundamento nas disposições da Lei nº. 8.666/93, 
Lei nº. 10.406/2002 e Constituição Federal. 

14.4.  Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que, depois de lidas e aprovadas, serão assinadas 
pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes. 

14.4.1  Os demais atos serão registrados no processo da licitação. 

14.5. A licitante deverá examinar as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação 
da Documentação de Habilitação, Proposta Financeira, submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, 
independente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento de qualquer pormenor. 

14.5.1 No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus anexos, prevalecerão as 
disposições do primeiro.. 

14.6.  A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer da decisão da CPL/PMS, quer através de Recurso 
Administrativo, quer por Ação Judicial fica ciente que, tendo o seu pleito denegado, poderá ser acionado judicialmente para 
reparar dilação temporal e os danos causados à Administração Pública pela ação Procrastinatória. 
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14.7.    Se for necessário, a madeira a ser utilizada na obra, terá que ser CERTIFICADA, atendendo ao que dispõe Lei 
Federal e Estadual. 
 
14.8.     Recomenda-se que, na medida do possível, a Contratada opte pela contratação de mão-de-obra local. 
 
14.9.    O presente Edital possui os seguintes Anexos: 
 
Anexo I ..................................... Termo de Encerramento (Modelo); 

Anexo II ..................................... Modelo de Declaração de Profissionais; 

Anexo III...................................... Declaração da empresa em papel timbrado informando sobre as instalações físicas, 
equipamentos, aparelhamento e de todo o pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do serviço. 

Anexo IV....................................... Declaração de que a empresa licitante está apta à realizar a prestação dos serviços 
imediatamente após a assinatura do contrato 

Anexo  V ....................................... Declaração (Conforme exigência do item (8.2.9) 

Anexo VI ....................................... Declaração que não emprega menor 

Anexo VII .....................................  Declaração de Inexistência de Fato Superveniente. 

Anexo VIII ............................ ..................... Carta de Apresentação da Proposta Financeira ( Modelo) 

Anexo IX ................................ ................... Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas (Modelo) 

Anexo X .......................................  Modelos de Planilhas de Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas 
(BDI) 

 Anexo XII ....................................  Declaração de Vistoria Técnica; 

Anexo XII ....................................  Declaração de Vistoria Técnica; 

Anexo XII ....................................  Contrato. 

Anexo XIII...................................  Projeto Básico 

ANEXO XIV................................Estudo Preliminar 

ANEXO XV...............................Memorial Descritivo Da Obra; 

ANEXO XVI.................................Especificações Técnicas; 

ANEXO XVII.................................Orçamento Detalhado: 

        Folha Resumo; 

                                               Planilha orçamentária; 

                                               Memória de cálculo 

                                               Cronograma Físico Financeiro; 

                                               Demonstrativo BDI; 

                                              Composições de preço unitário; 

 

 
Santana-AP, 16 de maio de 2019. 

  
 

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 

Presidente da CPL/PMS 
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ANEXO I 
 
 
 
         TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA  

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019-CPL/SEMOP/PMS 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOP 

Atenção: Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Concorrência Pública nº. 004/2019-CPL/SEMOP/PMS 

Prezados Senhores, 

A __________________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ No. 
___________________, Inscrição Estadual No. ___________________, declara através do Termo de 
Encerramento da _______________________ da Licitação em epígrafe, que a mesma compõem-se de _____ 
páginas, numeradas de 001 a _____, incluindo esta. 

 
 
 

                                                                           Atenciosamente 
 
 
 

                                                                        _______________________________________ 

                                                                        Responsável Legal pela Licitante 
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ANEXO II 
 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 Declaramos, em atendimento ao previsto no Subitem 8.2.5 da Concorrência Pública nº 004/2019, 
que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob 
o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra/ 
serviços até a sua conclusão, objeto da licitação em apreço. 

 
 
 

OBS: Declarar os nomes de todos os responsáveis técnicos, de acordo com as especificações dos serviços,  que 
acompanharão a execução da obra. 

 
 
 
 
Local e data 
 
 
 __________________________________________ 
                                  Assinatura e carimbo  
                               (do representante legal) 
 

 
 
 
 
 

 
 
Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III 
 
 
 
 

                                                                                           DECLARAÇÃO DA EMPRESA,EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE 
AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, OS EQUIPAMENTOS, O APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL TÉCNICO, 
ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE SE REFERE A CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 004/2019-CPL/PMS 
 
 
 
 

 
Local e data. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 
) 

 
 
 
 
 
 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
                       Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO IV 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA À REALIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 
 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, em papel timbrado da empresa). 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
............................(nome da empresa)...................inscrita no CNPJ sob oi nº...................sediada...........(endereço 
completo)..................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº. ...........e do CPF nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que que está apta à realizar a 
prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital da Concorrência Pública  nº. 004/2019, 
destinado à ...................................(nome da obra ou serviços). 
 
 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO V   
 

D E C L A R A Ç Ã O 
(conforme exigência do item 8.2.11) 

 
 
 
 

 

Declaração de que a empresa __________________________________________ recebeu o edital/ato 

convocatório da Concorrência Pública n° 004/2019 e os respectivos anexos, bem como plantas, memoriais, projetos e 

planilha eletrônica.  

 
 
 

 
LOCAL E DATA 
 
 
 
 
 
NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO VI 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
                              A Licitante.................................................., inscrita no CNPJ nº....................................., sediada no 
endereço............................................., Cidade........................................, CEP...................................., por representante legal e 
para fins da Concorrência Pública nº  004/2019-CPL/SEMOP/PMS, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE: 
 
 
                               Para os devidos fins e sob as penas da Lei, não possuir em seu quadro, profissionais menor de 18 (dezoito) 
anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando 
quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99). 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
                       Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 

______________________, situada _____________________________, declara sob as penas da Lei que não  há a 

superveniência de fatos impeditivos da habilitação na Concorrência Pública  nº 004/2019. 

 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VIII   

 
 CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 
MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA 

LOCAL E DATA 
 

À 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços  Urbanos - SEMOP 
Av. Lucena de Azevedo nº 10 B. Daniel, Santana-AP (endereço da prefeitura) 
Santana - Amapá 
 
REF.: Concorrência Pública  Nº 004/2019- CPL/SEMOP/PMS 
 
Prezado Senhores: 
 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta de preços relativa a Licitação em epígrafe, 
declaramos que: 
 
a) O preço global para a execução das obras e serviços será de R$ 
 ( ............................................................................); 
 
b) O prazo máximo para execução das obras e serviços é de ( ...............................................) dias consecutivos, contados 
da data da assinatura do contrato; 
 
c) A validade da proposta é de ( ......................) dias consecutivos, contados da data de sua abertura; 
 
d) A taxa de Leis Sociais utilizadas na composição de nossos preços é de        %; 
 
e) A taxa de B.D.I. utilizada na composição de nossos preços é de               %; 
 
e) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital. 
 
Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto licitado, o representante legal para assinatura do Contrato ou qualquer 
outro documento será: 
 
NOME: _________________________________________  ESTADO CIVIL: ________  
PROFISSÃO: ________________ CARTEIRA DE IDENTIDADE: ____________ 
CIC / MF Nº ______________________ CARGO: _______________________________  
ENDEREÇO: _____________________________________________________________  

 
                                                  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FIRMA 
                                                                            CARIMBO 
                                                                  FIRMA PROPONENTE  
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ANEXO  IX 

 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
HORISTA 

% 

GRUPO A 

A1 Previdência Social 
 

A2 FGTS 
 

A3 Salário-Educação 
 

A4 SESI 
 

A5 SENAI 
 

A6 SEBRAE 
 

A7 INCRA 
 

A8 Seguro Contra Acidentes Trabalho 
 

A9 SECONCI 
 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 
 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 
 

B2 Auxílio-enfermidade 
 

B3 Licença-paternidade 
 

B4 13º Salário 
 

B5 
Dias de chuva/ faltas justificadas na obra/ outras ausências 
Abonadas/Dias de Chuvas dificuldades/ acidentes de trabalho/ 
greves/ falta 

 

B6 Feriados 
 

B7 Aviso Prévio 
 

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências 
 

GRUPO C 

C1 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 
 

C2 Férias (indenizadas) 
 

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as 
incidências globais de A  

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 
 

D Total das Taxas incidências e reincidências 
 

   
TOTAL(A+B+C+D) 
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ANEXO X 

MODELOS DE PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

   

           
  ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1.0 CUSTOS INDIRETOS 
 

1.1 Administração Central 
 

1.2 Garantias e Seguros 
 

1.3 Riscos 
 

    
 

2.0 TRIBUTOS 
 

2.1 Cofins 
 

2.2 Pis/Pasep 
 

2.3 Iss 
 

    
 

3.0 LUCRO 
 

3.1 Lucro bruto 
 

    
 

  TAXA TOTAL 
 

 
Cálculo da Taxa = {(1+Custos indiretos )/[1-(Tributos + Lucros)]} -1                       

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

35 

 

 
ANEXO XI 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISITAÇÃO TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA 
 

 
 
 
 
 
Declaração de Visitação Técnica, havendo obrigatoriedade de Visita Técnica por parte do órgão, a empresa licitante, 
neste caso, é obrigada a apresentar declaração formal, em papel timbrado, carimbada e assinada pelo responsável técnico, 
onde conste nome do objeto, modalidade e número do procedimento licitatório, sob as penalidades da lei, que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo 
total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 
quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Carimbo e assinatura do vistoriador da empresa 
 
 
 
 
 
 

Santana-AP, ________  de ___________________de  2019. 
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ANEXO XII 
 

 
 

CONTRATO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/2019-CPL/SEMOP/PMS 

 

Contrato Administrativo ___/2019 – SEMOP/PMS 
  
 
 

CONTRATO Nº. ___/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS - SEMOP E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

 
 
Aos xxxxxxx do mês de xxxxxxxx do ano de dois mil e quatorze, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS - SEMOP, situada à Av. Lucena de Azevedo nº 10 B. Daniel, em Santana/AP, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o nº ______, neste ato designada simplesmente SEMOP e representada pelo 
seu Secretário, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e do outro lado a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no Cadastro Geral 
de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº xxxxxxxxxxxx, estabelecida na Av. xxxxxxxxxxxx  – xxxxxxxxxxx – 
xxxxxxxxx, neste ato designada CONTRATADA, representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, portadora da R.G.: 
xxxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na Av. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nesta cidade de Macapá-AP, 
resolvem de comum acordo, celebrar o presente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ao qual se 
aplicam as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994, aceitando as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. Constitui objeto do presente Instrumento, a contratação de empresa especializada na execução das obras/serviços, para 
execução indireta, conforme art. 55, inciso II da Lei nº 8.666/93, sob o regime de empreitada por preço global, das obras  de 
engenharia, relativas à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., de 
acordo com os Projetos Básicos, Executivos, Especificações Técnicas e Planilhas de Preços que,  passam a fazer parte 
integrante deste Edital. 

 
2. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade dos serviços constantes do Edital da 
Concorrência Pública nº. 004/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
1.    A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma 
legal. 

 
2.   A lavratura do presente Contrato decorre da realização da __________________, conforme previsto no artigo 22, II, § 2º  
combinado com o artigo 23 "c", da Lei nº 8.666/93.  
 
3.  Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme ata lavrada no processo n° XXX.XXXX/20XX, 
tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRAS A SEREM CONTRATADAS  
 
1.   A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes integrantes deste Contrato. 

1.1 - Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as 
informações técnicas relativas à execução do objeto. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 

1.     A obra citada na cláusula primeira será executada no Município de Santana-AP. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1.  O valor deste Contrato é de R$........................ (...................................................................................),  de acordo com os 
valores especificados na Proposta e Cronograma Físico-Financeiro. Todas as despesas decorrentes da execução dos 
serviços a que alude este Contrato, correrão à conta dos recursos consignados na seguinte Dotação Orçamentária: 
 

              1.1 -    Os recursos orçamentários para a execução dos serviços objeto desta Licitação no valor máximo de R$ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

1.   O valor do Contrato somente poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da abertura das propostas, com 
base no índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), ou na falta deste, outro índice legalmente permitido à 
época, mediante requerimento da CONTRATATDA, tudo condicionado a prévia e regular aprovação da SEMOP/PMS. 

2.   Os preços serão reajustados no 13°(décimo terceiro) mês, contado a partir da data da apresentação da proposta 
ou da data da última atualização realizada, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este Contrato poderá 
ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), mediante solicitação da CONTRATADA, esta cláusula 
só será aplicada em Contratos com o prazo de execução da obra superior a 12 (doze) meses. 

3.   Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 
será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

4.   Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 
preço do valor remanescente. 

5.  Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

6.   Os preços aumentados ou reduzidos após a aplicação do reajuste, passarão a ser praticados nos próximos 12 (doze) 
meses, contados a partir do 13° (décimo terceiro) mês. Caso haja prorrogação de prazo contratual, no 25º mês e, assim, 
sucessivamente, conforme o prazo remanescente do contrato, esta cláusula só será aplicada em Contratos com o prazo de 
execução da obra superior a 12 (doze) meses.. 

7.   Ocorrendo atraso no cumprimento de eventos físicos por parte da contratada prevalecerá, para fins de pagamento, o 
menor preço entre o calculado para a data prevista para o adimplemento da obrigação contratual e o calculado para data 
em que se efetivou esse adimplemento, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato. 

8.     Revisão e/ou alteração de preços: 

O preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado: 

a)      Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras ou serviços por conveniência da SEMOP/PMS, respeitando-se 
os limites da Lei. 

b)   Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardatárias ou 
impeditivas de execução do ajustado ou em caso de força maior, ou caso fortuito. 

c)   Quando ocorrerem compensações financeiras, penalidades por eventuais atrasos, e descontos por eventuais 
antecipações de pagamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
1.      A obra deverá ser executada no prazo máximo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, considerado o disposto no item 1.1 
desta Cláusula, conforme a data base. 

1.1.  O prazo para início da obra será de até 05 (cinco) dias úteis contados da expedição da ordem de serviço pela  
CONTRATANTE; 

2.    O prazo previsto no item 1 desta Cláusula, poderá ser prorrogado por iniciativa da SEMOP/PMS, fundamentado em 
conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior e também por solicitação da contratada, devidamente justificada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do prazo contratual e aceito pela SEMOP/PMS e ainda nas 
condições estabelecidas nos § 1° dos Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

3.   Os serviços objeto do presente contrato poderão ser paralisados a critério da SEMOP/PMS, atendendo conveniência 
administrativa, caso fortuito ou força maior, hipóteses em que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data da expedição 
da Ordem de Paralisação de Serviço. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 
 

1.      A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia no valor de 5% (cinco por cento) do contrato em 
até 30 (trinta) dias da sua assinatura, observando o disposto nos Artigos 55, VI e 56, § 2º da Lei n° 8666/93 e alterações 
posteriores, sendo o prazo de validade da Garantia, o mesmo da Vigência do Contrato, subitem 11.5.3 do Edital. 

2.        A garantia poderá ser feita por uma das formas abaixo: 

 a)  Caução em dinheiro; 

 b)  Fiança bancária ; 

 c)  Seguro-garantia. 

3.        Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança. 

4.    Ocorrendo rescisão do contrato, motivado pela contratada, que caracterize “justa causa”, a SEMOP/PMS reterá a 
garantia prestada por esta, para fazer face aos eventuais ônus provocados pelo evento, inclusive multas e obrigações 
fiscais, após o competente processo administrativo.  

5.    Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os eventuais prejuízos, os responsáveis serão 
notificados para cumprir a diferença em trinta (30) dias, extrajudicialmente ou posteriormente, judicialmente. Respeitada 
essa condição, havendo saldo do valor da garantia, este será devolvido, 90 (noventa) dias após a entrega definitiva da obra.  
6.   Se for necessário prorrogar ou aditar o contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar o aditamento 
correspondente à garantia, nos termos e condições originariamente aprovadas pela SEMOP/PMS. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a contratante se obriga a: 

 
1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da obra; 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável 
Técnico da licitante vencedora; 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de Comissão para tanto formalmente designada, 
que deverá, ainda, atestar as faturas; 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante 
orçamento detalhado e previamente submetido a SEMOP/PMS e aprovado pela Administração, desde que 
comprovada a necessidade deles; 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela 
SEMOP ou com as especificações constantes do Edital da Concorrência Pública nº. 004/2019 
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1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes do Edital da 
Concorrência Pública nº. 001/2018-CPL/SEMOP/PMS. 

1.7 - efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1.  Constituem obrigações da contratada, além de outras previstas no anexos da Concorrência Pública nº 004/2019-
CPL/PMS.  e legislação pertinente, as seguintes: 
 
3.4 Manter sede, filial ou escritório no local da prestação dos serviços, compacidade operacional de receber ou solucionar 

qualquer demanda da Administração Pública, bem como realizar todos os  procedimentos pertinentes à seleção, 
treinamento, admissão e demissão dos empregados 

3.5 Providenciar Cartão cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal e senhas para que todos os seus empregados 
tenham acesso ao Extrato de Informações Previdenciárias 

3.6 Fixar domicilio bancário dos empregados terceirizados no município no qual serão prestados os serviços 

3.7 Autorizar a abertura de conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, aberta no nome da contratada e por 
contrato, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem Estado do Amapá, a fim de 
provisionar as rubricas de encargos trabalhistas relativa a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e indenização 
compensatória do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como os encargos previdenciários e FGTS  sobre férias, 
1/3 constitucional e 13º salário 

3.8 Autorizar o repasse direto aos empregados da remuneração mensal não paga pela contratada, quando houver 
retenção de faturas por inadimplemento ou não apresentação de certidões pela contratada. 

3.9 realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e 
trabalhista, apresentando à contratante, quando exigida, cópia dos documentos de quitação; 

3.10 A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, dará livre acesso aos servidores da 
SEMOP/PMS, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis, conforme 
determinado no Parecer nº 241/SG/DPCN/DIAF/COAF/MD 

 

3.11   manter número de empregados compatível com a quantidade de serviços a serem prestados, sujeitos 
às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

3.12 manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 

 

3.13  responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 

3.14  responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra; 

 
3.15 -   arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE; 
 
3.16 -  assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e 
estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
 
3.17 -    verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a)  no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, 
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, 
de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. 

3.18 -  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
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materiais utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização; 
 
 3.19 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar 
qualquer tipo  de acidente; 
 
3.20 -   fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra; 
 
3.21 -   instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação pertinente; 
  
3.22 -  remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo 
o período de execução e, especialmente, ao seu final;  
 
3.23 -  prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1º do art. 
56 da Lei n° 8.666/93;  
 
3,24 -  permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem a SEMOP/PMS formalmente indicar, acesso às 
suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

 
3,25 -  fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste Contrato; 
 
3,26 -  comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 
          3,27 -  responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, 

bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas; 
 
          3,28 -  responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela 

Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 

3.29 -    responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados; 
 
3.30 -  providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA da 
região onde os serviços serão realizados, entregando uma via a CONTRATANTE;  
 
3.31 -  exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a 
à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;  
 
3.32 -   responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a 
prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 
 
3.33 -  submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o 
originalmente indicado; 

 
3.34 -  manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Concorrência Pública. 
 
3.35 - observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina 
do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  
 
 3.37 - fornecer e utilizar na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de 
primeira qualidade; 
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3.38 - responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles 
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir 
sobre o presente Contrato; 

 
3.39 - responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 
contratante, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da contratada ou 
de quem em seu nome agir; 
 
3.40 - responsabilizar-se: 

 
a)   por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais 
onde serão executados os serviços; 
b)  por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o 
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação do serviço, 
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo do serviço e a 
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 
c)  pela estabilidade do serviço e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 
responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação/recebimento dos serviços; 
d)  pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos; 
e)  pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes ao serviço; 
 

3.41 - refazer os serviços, sem ônus para o contratante, caso não atendam as especificações; 
 

           3.42 -  substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, mão-de-obra,  materiais e/ou equipamentos  
utilizados na execução dos serviços objeto desta licitação, que não satisfaçam as condições previstas neste contrato 
e que comprometam a perfeita execução dos trabalhos, de acordo com o julgamento efetuado pela coordenação da 
SEMOP; 
 
3.43 - indicar representante aceito pela contratante, para representá-la na execução do Contrato; 
 
3.44 - responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no 
cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados, à 
contratada ou à terceiros; 
 
3.45 - efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA ou no Conselho 
Regional de Arquitetura/CAU, na região de execução da obra,  cumprindo-se o disposto da Lei nº 6.496, de 
07.12.77; 

3.46 - manter equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 
 
3.47 – garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 
   3.48  A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à 

Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

 
3.49 – A contratada deverá dar livre acesso aos servidores da CONTRATANTE, bem como dos órgãos de controle, aos 

documentos e registros contábeis  da empresa CONTRATADA. 
 
 4 – DA CONTA DEPÓSITO – Art. 4º  do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 .  
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                         1. As rubricas de encargos trabalhistas relativas a férias, 1/3 constitucional, 13º salário e indenização 
compensatória do FGTS por dispensa sem justa causa, bem como os encargos previdenciários e 
FGTS sobe férias, 1/3 constitucional e 13º salário serão deduzidas do pagamento do valor mensal 
devido à empresa contratada e depositadas exclusivamente em banco público federal. 

                        Parágrafo Único – Os depósitos de que trata o “caput” deste artigo devem ser efetivados em conta-
depósito vinculada – bloqueada para movimentação -, aberta em nome da contratada e por contrato, 
unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do Estado do Amapá. 

            Art. 5º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – Eventual saldo remanescente da conta-depósito 
vinculada – bloqueada para movimentação-, somente será liberado à empresa contratada após a 
comprovação da execução completa do contrato Administrativo e a quitação de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

            Art. 6º  do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – DO PAGAMENTO DIRETO AOS EMPREGADOS 

                          1. Do valor devido à contratada, serão retidos os valores para pagamento direto das verbas 
trabalhistas aos empregados, ou liberação direta, aos empregados, dos valores depositados na 
conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação -, nas seguintes hipóteses: 

                        a)   Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos décimos terceiros salários, quando devidos; 

                        b)  Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao terço constitucional das férias, quando dos 
gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato administrativo; 

                        c)  Parcialmente, pelo valor correspondente aos décimos terceiros salários proporcionais, férias 
proporcionais e a indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão 
de empregados vinculados ao contrato administrativo; 

                        d)  Ao final da vigência do contrato administrativo, para pagamento de verbas rescisórias; 

           Art. 7º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – O repasse direto aos empregados, da remuneração 
mensal não paga pela contratada, será feito mediante empenho em nome da empresa contratada, 
com a manutenção do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa, mantida a mesma 
classificação orçamentária da despesa; 

                        § 1º  No cumprimento da regra discriminada no “caput” , a Nota de Liquidação e a Ordem Bancária 
de Crédito serão emitidas em nome dos empregados, individualmente considerados, com Cadastro 
de Pessoas Físicas e dados bancários próprios. 

                        § 2º   Em caso de movimentação da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação -,a 
informação dos dados do empregado será encaminhada ao banco, para depósito diretamente na 
conta corrente dos empregados. 

           Art. 8º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – Quando da apresentação da nota fiscal de serviços, 
no caso de pagamento direto aos empregados, observar-se-á, em momento anterior, a retenção 
legal referente aos tributos devidos pela empresa contratada. 

5.    SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 9º do Decreto Estadual nº 0935 de 22/03/2017 – Observar-se-á a rigorosa fiscalização da execução do 
contrato administrativo, com aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste e 
adoção das seguintes medidas, em especial: 
a) Aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se utilizada a 

modalidade pregão, ou no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, se utilizadas as demais modalidades, 
motivadas pelo descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela empresa 
prestadora de serviços contratada; 

b) Inserção da empresa descumpridora da legislação trabalhista e previdenciária no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). 

§ 1º O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista  
no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 2º  A sanção de multa será aplicada juntamente com as demais penalidades cabíveis. 
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Art. 10º  do Decreto Estadual n 0935 de 22/03/2017 -   A aplicação de sanções administrativas não impede 
a rescisão UNILATERAL do Contrato Administrativo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1.    Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1   é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
1.1.1 -  a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração do CONTRATANTE, limitada a 20%; 
1.1.2 - A autorização de que trata o item 1.1.1 não exime a CONTRATADA das  responsabilidades a serem 
assumidas; 
1.1.3 -No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado através de documentos que esta somente abrangerá 
etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que 
executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade 
direta e integral pela qualidade de todos os serviços contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA  
 
1.     Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA/AP ou CAU/AP, a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente. 
 
2.    O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a licitante vencedora 
conforme foi indicado na fase de habilitação do certame licitatório 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por Comissão do 
CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações 
pertinentes a essa atribuição, devendo: 
 

1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e 
 
1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 
pagamento. 

 
2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de fiscalização ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
 
3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas numeradas e 
rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução 
formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. 
 

3.1 - Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da CONTRATANTE. 
 

4. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
5.   A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do CONTRATANTE,  durante 
o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 
6.   O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.   A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à comissão instituída pela SEMOP ou 
a servidor designado para esse fim. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
1.   Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRATANTE a medição dos 
trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota 
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, de acordo com a liberação das 
parcelas do Convênio nº 395/2015-DPCN-Calha Norte, mediante ordem bancária creditada em conta corrente até o 30º 
(trigésimo) dia do recebimento da nota fiscal/fatura no Núcleo Administrativo Financeiro-NAF/SEMOP. 

1.1.  Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;  
1.2.   as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

1.2.1 - mensalmente pela Comissão Fiscalizadora da Contratante tomando-se por base as memórias de 
cálculo emitidas pela fiscalização, especificações e os desenhos do projeto, referentes aos serviços 
efetivamente executados e por ela aprovados a cada mês vencido; 
1.2.2 - serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinadas com 
o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias 
1.2.3 - As memórias de cálculo emitidas e assinadas pela fiscalização com acompanhamento da Contratada, 
deverão ser revisadas pelo representante da SEMOP, sendo mensais e elaboradas no último dia útil de 
cada mês, com exceção da última medição, que poderá ser elaborada logo após a conclusão dos serviços; 
1.2.4 - as medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá 
ser inferior a um mês calendário na primeira e na última medição, quando o início ou término das etapas das 
obras ou serviços ocorrerem no curso do mês. Neste caso, o cronograma será ajustado à situação; 
1.2.5 - nas memórias de cálculo deverão constar as categorias profissionais e as quantidades alocadas 
conforme descrição da planilha orçamentária da SEMOP e em conformidade com o critério de medição a ser 
acordado entre as partes; 
1.2.6 - A fatura dos serviços efetivamente executados, acompanhada do respectivo Boletim de Medição, 
deverá ser emitida contra a SEMOP e entregue em seu protocolo dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o vencimento do período da medição.  

 
2.   O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do cumprimento da cláusula 
sétima e oitava deste contrato, e com a apresentação dos seguintes documentos: 
 

2.1 - Registro da obra no CREA/AP; e 
2.2 - Matrícula da obra no INSS. 
2.3 – O Pagamento das demais parcelas será efetuada no decorrer dos trabalhos, sendo que, a última, não 
poderá ser inferior a 5,91 % (cinco, noventa e um  p/cento) do valor contratual e somente será paga após a 
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste Edital, respeitados os prazos os prazos estabelecidos 
no Art. 73, da Lei 8.666/93 e as obrigações decorrentes, como também a apresentação do comprovante do Habite-
se e das ligações definitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone, etc... 

 
3.  A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os 
equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas. 
 
4.  A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas 
pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 
 
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, 
sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

5.1. Por ocasião do pagamento, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos: Nota Fiscal, destacando o 
Imposto Sobre Serviços-ISS, Certidão Negativa de Débitos-CND, junto ao INSS, Certidão Negativa de Débitos 
Tributários, emitida pela Procuradoria Geral do Estado-PGE,  Certidão de Regularidade do FGTS/GPS, Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de 
Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros-CND, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, GFIP dos Serviços, Folha de Pagamento dos empregados, Relação de empregados, Recibos de 
pagamentos dos empregados, Cópia do livro de registro de empregados, Relação dos empregados junto ao FGTS, 
Contrato de empregados sob Regime Temporário (se for o caso), Comprovação de que a empresa está em dia com 



 

 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

45 

 

a escrituração contábil, referenciando, inclusive, Fatura/Nota Fiscal correspondente, assinada pelos Contadores e 
Sócio Gerente da Contratada. 

6. Quando a fatura apresentar elemento que a invalide deverá ser substituída pela contratada e o prazo para pagamento 
será contado a partir da apresentação da nova fatura em condições satisfatórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
 
1.  O prazo  da vigência do contrato da obra objeto desta licitação, xxxxxxxxxxxxxxx, com validade após a data de 
assinatura e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado, podendo, a 
critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado por igual período, com fundamento no artigo 57, inciso I, 
da Lei nº 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
2. A CONTRATANTE quando der causa ao atraso prorrogará “de ofício” a vigência do Contrato, mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.  O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas Construções, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso 
particular de REFORMA de edifício ou de equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, 
consoante o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários; e 
1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
1.  O  presente Contrato  poderá  ser  alterado,  nos  casos previstos no artigo 65 da  Lei nº 8.666/93,  desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos seguintes casos: 

 
1.1 -  unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; e 
b)  quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações; e 

 
4 Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos 

trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 
supressão, desde que regularmente comprovados. 

   
  3.   Conforme determinação do Decreto nº 7.983 de 08 de Abril de 2013, da Presidência da República, em seu Artigo 

13, incisos I e II, em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, 
deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços: 

                 
               3.1.  Na formação do preço que constar das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados custos unitários 

diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de referência previstos neste Decreto, desde que o 
preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado 
o art. 9º, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração Pública obtidos na forma do Capítulo 
II, assegurado aos Órgãos de controle o acesso irrestrito a essas informações; 

      
     3.2. A empresa contratada terá que apresentar (sob pena de desclassificação), DECLARAÇÃO 

concordando com a adequação do    projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais 
sob alegação de falhas ou omissões em   qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10 %, dez 
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por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no 
§ 1º do art. 65 da Lei 8.666/1993.  

 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.       A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, 
verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em 
questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o 
contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

1.1 -  advertência; 

1.2 -  multa; 

1.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMOP; 

1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 2.   Advertência: 

2.1 - A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade 
patrimonial ou humana; 

2.2 - A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento dos serviços da SEMOP/PMS, a critério do Gestor do Contrato, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave; 

2.3 - Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, poderá, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência; 

2.4 -  No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de 
advertência;  

2.5 -   A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 
até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo do atraso prevista no item 2.1. e subitens desta 
cláusula.  

3.   Multas: 

3.1 -Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. 

3.1.1 - Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a)   A CONTRATADA executar, até a metade do prazo de execução do objeto, menos de 50% 
(cinqüenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO; 

b) A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% 
(oitenta por cento) do total do Contrato; 

c) houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a 
conclusão da obra. 

3.1.2  -  Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos 
serviços por mais de 25 (vinte e cinco) dias após a emissão da ordem de serviço. 

3.2. -    Além das multas previstas no item 3.1 e subitens poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 
descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 

 



 

 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

47 

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00  

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO GRAU 

Item DESCRIÇÃO  

1 Encaminhar Nota Fiscal a SEMOP/PMS, sem prévia autorização expressa desta; por 
ocorrência. 

01 

2 Permitir a presença de empregado desuniformizado; por empregado e por ocorrência. 01 

3 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por 
dia. 

01 

4 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. 

02 

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 02 

6 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários, por empregado, por ocorrência. 

03 

7 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais; por dia e por tarefa designada. 

03 

8 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

03 

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 03 

10 Utilizar as dependências da SEMOP/PMS para fins diversos do objeto do Contrato; por 
ocorrência. 

04 

11 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 
por ocorrência. 

04 

12 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal 
ou conseqüências letais; por ocorrência. 

06 

13 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 06 

 Para os itens a seguir, deixar de:  

14 Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 15 
(quinze) dias após a assinatura do contrato, por dia de atraso; 

01 

15 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições; por empregado e por dia. 

01 

16 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada;  01 

17 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

01 

18 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; 
por ocorrência. 

01 

19 Fornecer Diário de Obra no local da obra e/ou apresentar a contratada quando solicitado; 
por dia 

01 

20 Indicar representante aceito pela contratante, para representá-la na execução do 
contrato; por dia. 

01 

21 Comunicar a contratante quando a obra estiver paralisada; por ocorrência. 01 

22 Executar serviço, sem prévia anuência da fiscalização, cuja natureza requeira análise 
mais acurada quanto à qualidade do produto acabado, face à necessidade de 
observância de tempo mínimo estabelecido em norma, como no caso de obras do 

01 
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concreto (tempo de cura); por ocorrência. 

23 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 
que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

02 

24 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

02 

25 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados 
os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por dia. 

02 

26 Apresentar Garantia de Execução do Contrato; por dia. 02 

27 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato 
ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 

28 Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro responsável técnico pela 
obra, nas quantidades previstas neste termo de referência; por dia. 

04 

29 submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e 
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico 
que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; por dia. 

04 

30 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

04 

31 Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-refeição, seguros, encargos 
fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência; 

05 

 

3.3 - Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços 
previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização serão 
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

3.3.1 - A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos 
para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
inicialmente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

3.3.2 - O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis e 
progressivas, a depender da gravidade e da freqüência do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 abaixo: 

 
Tabela 3 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado no mês) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,10%  BRANDO E EVENTUAL 

2 0,30% 
MEDIANO E EVENTUAL 

BRANDO E INTERMITENTE 

3 0,50% 
GRAVE E EVENTUAL 

BRANDO E CONSTANTE 

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE 

5 0,90% 
GRAVE E INTERMITENTE 

MEDIANO E CONSTANTE 

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE 

 
 

3.3.3.  -  Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 
a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês; 

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês; 

c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês. 

3.3.4 - Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 
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a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 

c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes; 

3.3.5 - A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se 
à comparação entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro 
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão. A multa poderá ser 
aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso. 

3.3.6 - Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, 
recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo 
critério, optar pela não aplicação da multa. 

3.3.7 - A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de 
novos atrasos. 

3.4 - Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por dia de atraso, pelo não cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de serviços previstos 
no cronograma de execução físico-financeiro fixados pelo CONTRATANTE. 

3.5 - Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia de 
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite será aplicado a sanção de inexecução parcial conforme 
definido no item especifico. 

3.6 - O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato. 

4.       Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a SEMOP: 

4.1 - A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a SEMOP/PMS, de que trata o inciso III, 
art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no 
caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta cláusula. 

5.      Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

5.1 - A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no 
inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 

5.1.1 - tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

5.1.2 - praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

5.1.3 - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a SEMOP/PMS, 
em virtude de atos ilícitos praticados; 

5.1.4 - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio 
da SEMOP; 

5.1.5 - ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento da SEMOP/PMS após a assinatura do Contrato; 

5.1.6 - apresentação, a SEMOP/PMS, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com 
o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das 
condições apresentadas na habilitação; 

5.1.7 - inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2 desta cláusula. 

6.  As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços - SEMOP e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser 
aplicadas à contratada juntamente com a de multa. 
 



 

 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

50 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
1.        Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela 
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma, até o julgamento do pleito; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
1.     A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

2.     A rescisão do Contrato poderá ser: 
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, salvo no caso do inciso XVII; 
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
e 
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

3.    A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
1.     Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ou 
contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada 
pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 
 
2.     O recebimento definitivo da obra será efetuado por Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 90 (noventa) dias, necessário à observação, ou 
à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, 
sendo ainda de responsabilidade da comissão: 
   

2.1 - verificar se os serviços foram executados de acordo com as disposições de contrato, projetos, especificações 
gerais e notas de serviços, se houver; 

2.2 -  constatada a perfeita execução dos serviços e cumpridas todas as exigências, lavrar o Termo de Recebimento 
dos Serviços; 

2.3 -  constatada qualquer irregularidade na execução dos Serviços, lavrar o Termo  de Recusa de Recebimento dos 
Serviços, definindo o prazo para a contratada promover as devidas correções; 

2.4 -  no prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências constantes no 
Termo de Recusa de Recebimento dos Serviços. Constatada a correção das irregularidades, será lavrado o Termo 
de Recebimento dos Serviços. Persistindo as irregularidades, ratificar o Termo de Recusa e solicitar as penalidades 
cabíveis. 

 
3.    A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO 
 
1.     Este contrato poderá ser alterado, pela SEMOP nos casos previstos pelo disposto na Lei nº 8.666/93 sempre através 
de Termo Aditivo numerado em ordem crescente 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 
 
1.        As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de Santana, Estado do Amapá - AP, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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2.       E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato de Concessão em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

 
Santana-AP, xx de xxxx de 20___. 

 
 
 
 

_________________________                                                                       ______________________________ 
          Secretário/SEMOP/PMS                                                                                           Represente Legal  
           CONTRATANTE                                                                                                        CONTRATADA 
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ANEXO XIV 
 

PROJETO BÁSICO 
 
O presente PROJETO BÁSICO tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS, COM SISTEMA 
DE DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA - ZONA SUL, localizados na sede 
do Município de Santana, no Estado do Amapá. 
 
1.2  DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
 

1) Prefeitura Municipal de Santana: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP/PMS – 
CNPJ: 23.066.640/0001-08. 

2) Local: Município de Santana/AP. 
3) Trecho: Rua Ubaldo Figueira. 
4) Subtrecho: Indicado em Projeto. 
5) Segmento: Indicado em Projeto.  
6) Regime de Execução: Empreitada por preço global 
7) Lote: Único. 
8) Justificativa de loteamento: Não aplicável. 
9) Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não 
10)  Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do objeto, até o limite de 30 

% do orçamento. 
11)  Orçamento estimado: R$ 5.099.999,00 (cinco milhões, noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais).  
12)  Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial, foram extraídos 

da tabela da CEF – SINAPI/AP na data base de agosto/2018 e da tabela SICRO de maio/2018. 
13)  Tipo de licitação: A critério da CPL. 
14)  Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital (qualificação econômico-financeira):  

Em atendimento ao §2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos 
efeitos, declaro que concordo com a utilização desta Relação de Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação 
econômico financeira. 
     15) Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 
123/2006): Não Aplicável. A participação de Microempresas ou empresas de pequeno porte não se enquadra no objeto 
deste PROJETO BÁSICO, em face do valor a ser contratado e por não se tratar de aquisição de bens e serviços de 
natureza divisível. 
     16) Classificação Orçamentária: A critério da Secretaria de Planejamento e Orçamento. 

Unidade Orçamentária:  
Unidade de Despesa:  
Elemento:  
Rubrica:   
 

2. JUSTIFICATIVA 
O presente PROJETO BÁSICO justifica-se devido a necessidade de subsidiar a elaboração do Edital de Licitação Pública 
para a contração de Empresa para a execução da obra do Item 1 - OBJETO, conforme orçamento, especificações, plantas 
e demais elementos técnicos que o compõem, oriundos de levantamentos realizados em campo pelo corpo técnico da 
SEMOP/PMS. 
Este é fundamentado no Art. 7o, II, da Lei n o 8.666 de 21.06.93, proporcionando assim subsídios que viabilizem a execução 
dos serviços propostos, através de contratação de empresa via o processo licitatório devido. 
Além dos motivos acima exposto, acrescentamos que a execução deste PROJETO BÁSICO ampara-se no fato dos 
recursos a serem aplicados nesta obra ser oriundo de Emenda Parlamentar.  
Para a execução desses serviços, além de serem observadas as metodologias e especificações anexas, deverão ser 
respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As especificações técnicas têm por finalidade, estabelecer critérios 
para a execução das etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados na obra. 
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3. FINALIDADE PÚBLICA 
O Município de Santana apresenta a segunda maior densidade demográfica amapaense. A concentração de pessoas nas 
cidades exige, por parte do poder público, intervenções inéditas de modo a responder as demandas sociais. Com 100 mil 
habitantes, o município está demandando diversos serviços que viabilizem o empreendedorismo local.  
Devido à instalação de diversos equipamentos públicos, dentre eles escolas de ensinos profissionalizantes (SESI/SENAI, 
Fundação Bradesco, etc.) e diversos outros prédios públicos, como Fórum, Tribunal Eleitoral, Promotoria de Justiça, 
Hospital, etc. O bairro se apresenta como um centro facilitador dos diversos serviços públicos, mobiliado em uma única 
região da cidade, instituições que possam ofertar a expedição de diversos documentos necessários como, por exemplo, 
certidões negativas das mais variadas ordens (criminal, civil, eleitoral, cartorial, etc.) para habilitar-se a receber ensino 
profissionalizante, além de outros amparos governamentais, o que facilita ao acesso às oportunidades de mercado. 
Com a mobilização dos governos municipal, estadual e federal, a Cidade de Santana desponta como um expoente no 
sistema logístico fluvial e naval brasileiro, especialmente no escoamento de commodities minerais, vegetais e, mais 
recentemente, investimentos para escoamento de commodities agrícolas do Centro-Oeste. Diversas oportunidades 
profissionais surgem no horizonte próximo, pois, com a incrementação das atividades portuárias, se fará necessária a 
capacitação de mão de obra especializada para atender a crescente demanda. 
Com a abertura de novas vias e a pavimentação das existentes, essa ação propiciará ao poder público municipal, a 
instalação e ampliação dos serviços de transporte público, o que facilitará, sobremaneira, a amplitude da população a ser 
atendida pela iniciativa, o que acarretará na capitalização do atendimento à crescente população que ascendeu das classes 
mais baixas e procuram ampliar as suas oportunidades de trabalho e/ou empreendedorismo. 
  
4. CUSTOS DOS SERVIÇOS 
O valor inicial deste PROJETO BÁSICO é de R$ 5.099.999,00 (cinco milhões, noventa e nove mil, novecentos e noventa e 
nove reais) provenientes de recursos do Tesouro Nacional – Convênio com o Departamento do Programa Calha SUL - 
DPCN e uma parte com recursos provenientes da Prefeitura Municipal de Santana, configurando contrapartida. 
Os preços praticados neste orçamento têm por base a tabela de preços do SINAPI-CEF-AP – agosto/2018 e tabela do 
SICRO maio/2018, conforme planilhas orçamentárias em anexo. Os quantitativos da planilha orçamentária são oriundos dos 
levantamentos realizados “in loco” pelo corpo técnico da SEMOP/PMS. 

 
5. LOCAL DE EXECUÇÃO 
1) Local: Município de Santana-AP 
2) Trecho: AVENIDA DAS NAÇÕES, AV. RIO BRANCO, AV. RUI BARBOSA, RUA EMÍLIO GARRASTAZÚ MEDICÍ, RUA 
DOUTOR OSVALDO CRUZ E RUA UBALDO FIGUEIRA. 
 
5.1.  VISTORIA 
As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão efetuar a visita técnica do local dos serviços referidos, 
para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, cuja comprovação será feita 
através de um Termo de Visita Técnica, cuja emissão dar-se-á por intermédio de um profissional indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP/PMS ou da Comissão Permanente de Licitações. Esse atestado 
será Juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. A licitante 
não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. 

 
6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
O prazo máximo exigido para a execução dos serviços, objeto do presente Projeto Básico de Engenharia, é de 720 
(setecentos e vinte) dias. 
O prazo máximo para início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias, contados a partir do dia seguinte à entrega da Ordem 
de Início dos Serviços pela SEMOP à Empresa selecionada, sendo estes dez dias para montagem do canteiro de obras 
(barracão) e mobilização de equipamentos e pessoal, onde a SEMOP já iniciará sua fiscalização para os serviços indiretos 
de mobilização de pessoal e equipamentos. 
O prazo de vigência do contrato será de 750 (setecentos e cinquenta) dias, iniciando-se sua contagem no dia seguinte à 
emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado até o final do exercício financeiro do ano de sua assinatura. 
Atentando para a vigência do Convênio com início em 26/12/2018 e término 05/12/2022. 
7. GARANTIA DO OBJETO 
A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

 
8. GARANTIA TÉCNICA E CONTRATUAL 
8.1 Atestados de Garantia Técnica 
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8.1.1. Nos casos de obras e serviços de engenharia 
Em atendimento ao disposto no §9º do Art. 8º e §2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, 
tem-se: 
a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de 
igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela abaixo elaborada conforme o 
disposto na Portaria n. 108/2008 e Instrução de Serviços DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado 
de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
b) Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e 
de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela abaixo elaborada conforme o 
disposto na Portaria n. 108/2008 e Instrução de Serviços DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado 
de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma 
única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. 
c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da 
atividade relacionada com o objeto da licitação. 

 
8.2 Garantia Contratual  
Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob 
pena de decair o direito à contratação. 
A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por 
cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver), conforme Art.56 da Lei de 
Licitações – Lei Nº 8.666/93 anexo. 
A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) seguro-garantia; 
c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 
No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo 
da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente 
de notificação da SEMOP/PMS, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for 
inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. 
Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a 
prorrogação das fianças bancárias. 
No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade 
em funcionamento no País, e em nome da SEMOP/PMS, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do 
contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação 
da SEMOP/PMS, sob pena de rescisão contratual. 
No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do 
Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições 
de resgate. 
No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Prefeitura Municipal de Santana-PMS, sede, 
para obter instruções de como efetuá-la. 
A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o Recebimento Definitivo do (s) serviço (s). 
A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 
8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas 
subcontratadas resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 
 
9. DA NATUREZA DO SERVIÇO E DA MODALIDADE 
A Contratação dos serviços deverá ser efetuada mediante realização de Procedimento Licitatório na Modalidade prevista da 
Lei Nº 8.666/93, a critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMS.  
 
10. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 
As propostas a serem apresentadas pelas Empresas participantes do ato licitatório deverão conter: 
a) Preço global por item fixo e irreajustável dos serviços, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país. 
b) Orçamento constante de planilhas com indicação de preços unitários por item, apresentando: as unidades, quantidades 
de serviços, preços unitários, subtotais, e total geral em moeda corrente do país. 



 

 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

55 

 

c) Composição de custos unitários dos preços unitários de cada serviço constando obrigatoriamente os quantitativos de 
material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI. 
d) Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, sendo OBRIGATÓRIA à 
indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados na planilha a ser apresentada. 
e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, sendo OBRIGATÓRIA a indicação de 
Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo. 
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias contados da data da abertura da Licitação. 
g) Prazo para execução dos serviços, não deverá ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico 
Financeiro e dos procedimentos executivos constantes deste PROJETO BÁSICO. 
h) O Cronograma físico-financeiro de barras deverá ser idêntico ao apresentado neste documento. 
i) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá ser no mínimo de 5 (cinco) anos, na 
forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes 
de falhas ou inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação 
formal da SEMOP/PMS, na forma do art. 69 combinado com o art. 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
j) O prazo de garantia exigido no item “i” começa a contar a partir da emissão do atestado de conclusão definitiva dos 
serviços, expedido pela SEMOP/PMS, em consonância com as disposições legais pertinentes. 
 
11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. 
11.1- Durante o período de execução da obra, objeto do Contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado 
por equipe de Fiscalização ou por um Fiscal devidamente designado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos – SEMOP/PMS, representando, portanto, a Contratante na missão acima referida.   
11.2- O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de Obras”, todas as ocorrências relacionadas com 
os serviços em desenvolvimento no que tange ao objeto do contrato. 
11.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Contratante deverão ser 
solicitadas as devidas soluções aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 
11.4 – A Contratada poderá manter preposto, desde que aceito pela Administração e fiscalização da Contratante, durante o 
período de vigência do contrato, para representá-lo sempre que for necessário. 
11.5 – A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a empresa, o Boletim de Medição dos Serviços 
Executados, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o devido gestor hierárquico para o devido 
pagamento. 
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
12.1 - Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho. 
12.2 – Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante apresentação dos documentos registrado no 
item 07 – Prazos e Pagamentos deste PROJETO BÁSICO. 
12.3 – Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um representante ou de uma Comissão de 
servidores designados, nos termos do Art. 67 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo 
dos serviços, podendo e devendo rejeitar no todo ou em partes, os serviços executados em descordo com o contrato, não 
eximindo a Contratada de total responsabilidade quanto à execução dos serviços. 
12.4- Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no transcorrer dos serviços, fixando 
prazo para sua correção.     
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1- Além de outras exigências da legislação pertinente, e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa 
CONTRATADA: 
a) – Dispor às suas expensas de ferramentas (chaves, escadas, equipamentos) e dos Equipamentos de Proteção Individual, 
além de todas as máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação asfáltica necessárias a execução da obra, 
conforme disposto neste PROJETO BÁSICO. 
b) – Arcar com todas as despesas decorrentes da execução de serviços tais como: locomoção de pessoal técnico, seguros 
de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas 
necessárias a plena prestação dos serviços. 
c) – Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus componentes, que tenha dado causa por ocasião 
da execução dos serviços. Deste modo deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
empregados nos locais da execução dos serviços, mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução de tais 
serviços. 
d) – Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com esmero e perfeição, executando-o sob 
sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
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e) - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da SEMOP/PMS, quanto à execução 
objeto contratado. 
f) – Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação financeira da 
licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas neste ajuste, informando à SEMOP/PMS sobre ato ou fato que 
venha modificar as condições iniciais de habilitação. 
g) – Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com suas obrigações junto ao CREA/AP - 
Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá,  
h) – Acatar integralmente as exigências da SEMOP/PMS quanto à execução do objeto Contratado. 
 
14. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
14.1 Critério de aceitabilidade 
A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do PROJETO BÁSICO de engenharia; ao acompanhamento 
e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas 
normas vigentes da ABNT, do DNIT e da SEMOP/PMS. 

 
14.2 Medições dos serviços 
Os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos na planilha orçamentária, após sua 
devida conclusão. 
As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço do DNIT e serão elaboradas mensalmente pela 
fiscalização da SEMOP/PMS, as medições serão processadas por meio convencional, constando de folhas-resumo com a 
relação de serviços, quantidades parciais e totais, conforme serviços executados. 
Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, 
contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No 
processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

 
14.3 Forma de pagamento 
A SEMOP/PMS pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, 
ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço 
global inclui todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas 
Especificações e nas Normas indicadas no PROJETO BÁSICO e demais documentos da licitação, constituindo assim sua 
única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
Obedecido ao cronograma apresentado, será procedida à medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o 
contratado deverá apresentar na sede da SEMOP/PMS, as notas fiscais correspondentes à medição, que será 
encaminhada à NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pela fiscalização da SEMOP/PMS. 
Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota 
fiscal recebida pelo SEMOP/PMS. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos 
termos do Edital. 
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente 
comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se 
verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 
Executado o contrato, o objeto será recebido. 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos avençados no contrato, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 
15.1 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos 
serviços, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por legislação pertinente. 
 
16. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
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16.1 - Serão exigidas aplicações corretas das plantas e detalhamentos constantes deste PROJETO BÁSICO. 
16.2 - Os serviços somente sofrerão modificações quando forem determinadas, por escrito, pela fiscalização da 
SEMOP/PMS.  
16.3 - A empresa selecionada deverá acatar, no ato da assinatura do contrato, os preços referentes aos serviços 
especificados em seu orçamento analítico. 
16.4 - Todo equipamento a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização do 
SEMOP/PMS. 
16.5 - Exige-se o emprego de mão de obra devidamente qualificada para execução de todos os serviços especificados. 
16.6 - A responsabilidade da Contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro. 
16.7 - A presença da Fiscalização da SEMOP/PMS não diminui a responsabilidade da Contratada quanto ao integral 
cumprimento do contrato dentro das especificações pactuadas. 
16.8 - A eficiência na execução dos serviços é de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo-lhe ainda a 
responsabilidade de fazer a reconstrução de todos os danos e avarias causados nos serviços já realizados. 
16.9 - A guarda e vigilância dos materiais necessários à execução da obra são de responsabilidade da Contratada. 
16.10 - A Contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, à época da 
assinatura do Contrato, sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento dos serviços a serem realizados e as 
condições para realizá-los. 
16.11 - Qualquer funcionário da Contratada ou de qualquer subcontratada que, na opinião da fiscalização não executar o 
seu trabalho de maneira correta e adequada, ou venha a desrespeitar ou negar a dar qualquer informação sobre os 
serviços, deverá ser afastado imediatamente da obra pela Contratada, mediante solicitação por escrito da fiscalização. 
 
16.12 - Antes de serem iniciados os serviços, a Contratada concentrará no local todos os meios necessários, tais como 
materiais, instrumentos, ferramentas e pessoal para que, iniciados os serviços, possam prosseguir sem atrasos e nem 
interrupções. 
16.13 - A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos um diário de ocorrências no qual a 
Fiscalização da SEMOP/PMS e/ou encarregado dos serviços anotará toda e qualquer alteração ou ocorrência. A 
SEMOP/PMS não considerará quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais. 
16.14 - Fica a empresa Contratada na obrigação de registrar o contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA/AP para cumprimento das atribuições de competência daquele Conselho, bem como regularizar a obra junto aos 
órgãos competentes, tais como CEA, CAESA, PMM , Corpo de Bombeiros e outros cabíveis. O não cumprimento deste item 
acarretará o não recebimento do valor financeiro do Contrato, já a contar da primeira fatura.  
16.15 - A planilha estimativa de custo apresentada é aquela que deverá constar do instrumento contratual com a empresa 
selecionada, com seus preços, após o devido certame licitatório. 
16.16 – As construções provisórias de depósito de material, do alojamento de operários e da administração da obra, se 
houver, são de inteira responsabilidade da Contratada, não cabendo à SEMOP/PMS nenhuma obrigação de indenizar a 
estas construções depois dos serviços realizados, a não ser que estas instalações constem da planilha de quantidades 
deste projeto. 
16.17 - A Contratada providenciará a remoção dos materiais resultantes de demolição, se houver, para local a ser 
determinado pela Fiscalização da SEMOP/PMS. 
16.18 - A primeira medição dos serviços somente poderá ser liberada com a juntada de foto da placa de identificação da 
obra. 
16.19 - Todo material a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização do 
SEMOP/PMS. 
16.20 - A Contratada obrigar-se-á a retirar do local da obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, 
todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização. 
16.21 - Outras informações importantes por ventura deixadas de ser especificada, neste PROJETO BÁSICO, serão 
apresentadas na confecção do EDITAL DE LICITAÇÃO. 
 
17. CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 
De acordo com a Constituição Estadual do Estado do Amapá, Capitulo IX – Meio Ambiente, os itens relacionados 
abaixo devem ser condicionantes para a realização dos serviços: 

 A Contratante deverá solicitar Autorização Ambiental, junto ao órgão competente, para os serviços que serão 
realizados; 
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 A Contratante deve tomar todas as precauções no que tange aos resíduos gerados durante a obra, como 
fragmentos de madeira, areia, seixo, cimento, restos de concreto e etc. e os acondicionando em local 
apropriado para posterior remoção; 

 Ao final da obra recolher todos os resíduos resultantes e destiná-los a local a ser determinado pela Fiscalização 
da SEMOP/PMS; 

 
17.1 Sustentabilidade Ambiental: Em atendimento ao Artigo 4 §1º da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011, deve ser 
obedecido ao prescrito nas condicionantes da Licença Ambiental. 
 
18. SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO, E MEIO AMBIENTE 
 Antes do início dos trabalhos a contratada deverá apresentar à fiscalização as medidas de Segurança e Medicina do 
Trabalho com a apresentação do PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção Civil. - NR-18, do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR-7, e todas as medidas 
de proteção individual e coletiva definidas nos programas referidos, a serem adotadas durante a execução dos serviços em  
Atendimento aos princípios e disposições das demais Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela Portaria do Ministério 
do Trabalho n° 3214, de 08.06.78. 
Os Programas acima referidos deverão ser elaborados e implantados por profissionais habilitados e capacitados, como 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho todos com registro na 
Delegacia Regional do Trabalho do Amapá, e Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, conforme 
legislação vigente. A Contratada deverá fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de Proteção Individual 
exigidos pela NR – 06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: 
 
18.1- EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 
a) - Capacetes de Segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, 
impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos 
realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 
b) - Protetores Faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesões por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, 
bem como por radiações nocivas. 
c) - Óculos de Segurança Contra Impactos para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 
d) - Óculos de Segurança Contra Radiações: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões 
decorrentes da ação de líquidos agressivos. 
e) - Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços, Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja 
possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 
plastificada, de borracha ou de neoprene. 
f) - Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas - Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais 
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substancias tóxicas, Calçados de Couro: para trabalhos 
em locais em que apresentam riscos de lesão do pé. 
g) –Equipamentos para Proteção Auditiva Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais em que o nível do 
ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”. 
h) –Equipamentos para Proteção Respiratória, Respiradores Contra Poeira: para trabalhos que impliquem produção de 
poeira, mascaras para Jato de Areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia, respiradores e 
Mascaras de Filtro Químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em 
concentrações prejudiciais à saúde. 
i) –Equipamentos para Proteção do Tronco, Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem 
e armação de ferros 
j) - Trava – quedas individuais- para todos os funcionários que estiverem em ação ou suspensos no desenvolvimento dos 
serviços externos. 
l) Cinto de Segurança – Todos os funcionários que estiverem desenvolvendo a atividade prescritas neste Termo. 
 
18.2- – Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 
a) – Plataforma de Proteção (Apara-Lixo ou Bandeja), poderá ser exigida, pela Municipalidade local, a instalação de 
bandejas protetoras “Para Lixo” com a finalidade de evitar que fragmentos, advindos da obra, acarretem ferimentos ou 
danos a terceiros; A instalação de bandejas protetoras será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus 
adicionais para a CONTRATANTE. 
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b) – Transporte Vertical; O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo especifico na NR-18, será 
executado com os equipamentos e as precauções ali preconizados, sendo para tanto terminantemente proibido o transporte 
simultâneo de cargas e pessoas. 
c) – Condutor de Entulhos; Será, de preferência, constituído por sistema cujos componentes principais sejam: 
 Tubo Coletor: integrado por módulos cônicos de polietileno de alta densidade. 
 Corrente de fixação 
 Coletor superior 
 Coletor intermediário 
 Anel de apoio 
 Suporte regulável 
 Anel direcional 
 Carretilha 
 Extensor de suporte. 
 
A forma cônica do modulo do tubo coletor é condição indispensável, visto permitir que ditos módulos, situados na parte 
inferior, possam ser recolhidos, evitando, desse modo, furtos e danos. 
18.3 – A Contratada deverá apresentar o seu quadro de profissionais conforme o que estabelece a NR-4: “Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMET”. 
18.4 – A Contratada manterá organizadas e limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, 
indicado pela fiscalização, especialmente as vias de acesso e circulação de funcionários aos demais blocos de trabalho do 
órgão. 
18.5 – A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação 
de materiais, será proibido obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a 
incêndio. 
18.6 – Caberá à Contratada comunicar à fiscalização todo o tipo de acidente de trabalho ocorrido na obra, e no caso de 
acidente fatal deverá comunicar à autoridade competente a DRT-AP, da maneira mais detalhada possível, por escrito  
 
18.7 – Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos, e, pessoal orientado para os primeiros 
socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execução dos trabalhos. 
18.8 – Caberá à Contratada manter vigias ou sentinelas que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviços. 
18.9 – O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de 
segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de 
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 
condições estabelecidas pelas normas de Segurança e Saúde do Trabalho.  
 18.10- Finalizando, todos os funcionários da Firma executora ou Contratada deverão estar sempre equipados com uniforme 
e Equipamentos de Proteção Individual tais como: uniforme, botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras e cinto 
de segurança.  
 
19. LICENÇA AMBIENTAL 
      O Licenciamento Ambiental da Obra foi promovido através da LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº.018/2018, 
fornecida pela SEMDUH, conforme cópia anexa a esse PROJETO BÁSICO.  
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ANEXO XVII  – ESTUDO PRELIMINAR 
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ANEXO XVIII  –MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIX  –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
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ANEXO XX  –  ORÇAMENTO DETALHADO: 

Folha Resumo; 

Planilha orçamentária; 

Memória de cálculo 

Cronograma Físico Financeiro; 

Demonstrativo BDI; 

Composições de preço unitário; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


