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CARTA CONVITE Nº 008/2019 – CL//PMS 

PROCESSO Nº 13141/2018-PMS 

 

O Município de Santana, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos- SEMOP, por intermédio 

da Comissão Permanente de Licitação – CL/PMS, constituída pelo Decreto nº 0483 de 03 de julho de 2018, cumprindo as 

disposições do artigo 22, III, § 3º da Lei Nacional de Licitação nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e Lei Municipal 

nº 1.189/2017, que regem as Licitações e Contratos Administrativos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação 

na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada SERVIÇOS DE 

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA AV. 15 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE A RUA OSVALDO CRUZ E CANAL DO 

PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, conforme discriminado na planilha orçamentária e especificação técnica da obra a 

ser fornecida aos interessados nesse procedimento licitatório, fazendo parte integrante deste convite. O recebimento e abertura dos 

envelopes contendo a documentação de habilitação bem como as propostas de preços serão realizados no dia 27 de agosto de 

2019, às 10 horas, na sala Coordenadoria de Licitação - CL, sito a Avenida Santana, nº 2975, 2º andar –Bairro Paraíso - 

Santana/AP. Na hipótese de não haver expediente na data acima citada, a sessão ficará transferida para o primeiro dia útil de 

expediente, no mesmo local e horário. 

 

1 – DA LEGISLAÇÃO 

1.1 – O convite da presente licitação reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais seguintes: 

- Constituição Federal de 1988, art. 37, XXI; 

- Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores; 

- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

- Lei Complementar nº 0044/2007; 

- Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e demais cominações; 

- Lei Municipal nº 1.189/2017 

- Exigências deste Convite e seus anexos; 

- Demais cominações legais. 

2 – DO OBJETO 

2.1 – contratação de empresa especializada SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM NA AV. 15 DE NOVEMBRO, 

TRECHO ENTRE A RUA OSVALDO CRUZ E CANAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, CONFORME PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA OBRA, QUE SERÃO FORNECIDAS AOS INTERESSADOS NESSE 

CERTAME.  

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO – HABILITAÇÃO. 

3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem às condições deste ato convocatório; 

3.2 – Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de uma empresa na presente licitação, vedada ainda a 

participação de empresas/firmas cujos sócios ou diretores pertençam simultaneamente, a mais de uma empresa/firma licitante do 

mesmo objeto;  

3.3 – Os interessados deverão apresentar no envelope de habilitação os seguintes documentos: 
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3.3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Cópia da cédula de identidade do representante legal, signatário dos documentos, declarações e Proposta Comercial e, quando 

procurador, também cópia da procuração, quando pública ou o seu original com firma reconhecida, quando particular; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

empresariais; 

c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme 

legislação em vigor; 

d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação 

mencionada na alínea “c” deste item;. 

e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

f) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e quando a atividade assim 

o determinar, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

 
3.3.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico profissional de nível superior Engenheiro ou Arquiteto, 

reconhecido pelo CREA ou CAU detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA 

ou CAU, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT ou Registros de Responsabilidade 

Técnica - RRT, expedidas por estes Conselhos, que COMPROVEM TER O PROFISSIONAL EXECUTADO SERVIÇOS 

SEMELHANTES AO OBJETO DO REFERIDO convite para pessoas jurídicas de direito público ou privado que atendam os 

itens solicitados no projeto básico.    

  

b) Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU da Pessoa Física e Jurídica da região a qual está vinculado o licitante, comprovando atividade 

relacionada com o objeto da presente licitação e respectivo quadro de responsável (is) técnico (s) que atuará (ao) na 

execução do serviço.  

 

c) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que 

conste o licitante como contratante, ou contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio ou do 

contrato de prestação de serviço firmado entre as partes ou ainda, mediante contrato particular de prestação de 

serviços. 

 
3.3.3 - REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF). 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao 
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seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

c) Certidão de Regularidade Tributária junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante. 

d) Certidão Negativa de Débitos „CND‟ de contribuições previdenciárias (ou Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa „CPD-EN‟), 

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Certificado de Regularidade do FGTS („CRF‟). 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão que tenha os mesmos 

efeitos desta, conforme art. 206 da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional. 

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

a) Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas. 

 

3.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 

3.5 - Declaração de cumprimento de requisitos constitucionais conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal e Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, 

dirigente, proprietário ou procurador; 

3.6 – O licitante vencedor deste procedimento licitatório, ao emitir a nota fiscal/fatura visando seu recebimento pela entrega dos 

serviços, deverá apresentar todos os documentos elencados no item 3.3.1, mantendo assim as condições de habilitação durante a 

execução do contrato, sob pena do não recebimento e liquidação e pagamento pela entrega dos serviços; 

 

3.1 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1.1 Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deve apresentar-se à Comissão de 

Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento 

equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 

3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

3.1.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

3.1.4 Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de 

procuração público ou particular ou credenciamento. 

3.1.5 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. 

 

4 – DOS ENVELOPES  

4.1 – Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços deverão vir devidamente fechados, 

identificados e endereçados conforme abaixo:  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 008/2019 
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

Av: Santana nº 2975, 2°andar – Coordenadoria de Licitação - Bairro: Paraíso – Santana-AP 
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     Data de Abertura: 27/08/2019 Hora: 10 horas 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 008/2019 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Av: Santana nº 2975, 2°andar – Coordenadoria de Licitação - Bairro: Paraíso – Santana-AP 
     Data de Abertura: 27/08/2019 Hora: 10 horas 

 

5 – DA PROPOSTA 

5.1 – A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

5.1.1 – Ser apresentada em uma via, até a data e horário supracitados, preenchida em papel identificando a empresa, seu 

representante legal e seu responsável técnico, digitada ou datilografada, carimbada e assinada pelo representante da empresa e 

seu responsável técnico e acondicionada em envelope fechado, com os dizeres de acordo com o item 4 do presente ato 

convocatório; 

5.1.2 – Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 

5.1.3 – Deverá conter preço unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso.  

5.1.4 – Apresentar planilha de preços, em conformidade com a discriminação dos serviços, de acordo com a fornecida pela 

SEMOP/PMS. Não será aceita proposta de preços que contenha o preço unitário superior ao da planilha orçamentária fornecida 

pela SEMOP/PMS; 

5.1.5 – A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias. 

5.1.6 – Não serão aceitas propostas via FAX ou E-MAIL. 

 

6 – DO PRAZO 

6.1 - O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias. 

 

7 – DO JULGAMENTO  

7.1 – No julgamento das propostas de preços será levado em consideração o tipo de licitação fixado no inciso I, do § 1º do artigo 45 

da Lei nº 8.666/1993 qual seja o menor preço global; 

7.2 – Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às especificações e às exigências contidas neste convite 

bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. Aquelas que apresentarem preços 

supostamente inexeqüíveis terão que comprovar através de planilha a exeqüibilidade do seu preço; 

7.3 – No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou desclassificados, à critério da Administração poderão ser convocados os 

participantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentarem novas ofertas, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 48 da 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 

7.4 – Será considerado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL; 

7.5 – No caso de empate será realizado sorteio para a escolha do vencedor, mediante prévia convocação de todos os licitantes, 

conforme estabelece o § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/1993; 
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7.6 - Nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006, bem como, Art. 3º e incisos I e II da Lei Municipal nº 

1.189/2017 objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional do Estado do Amapá 

fica estabelecido à prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, procedendo da seguinte forma: 

7.7 - A prioridade de será para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Santana; (Art. 3º, I da Lei 

Municipal nº 1.189/2017) 

7.8 - Não tendo microempresas e empresas de Pequeno porte sediadas no Município de Santana-AP cuja proposta esteja no limite 

de 10% previsto neste parágrafo, a prioridade poderá ser dada paras as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, 

assim entendidas como aquelas sediadas em municípios situados no Estado do Amapá. 

 

8 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

8.1 – Observadas as disposições legais em vigor, se nenhuma irregularidade for constatada com relação ao objeto da licitação, ao 

preenchimento, ao atendimento dos indicadores oferecidos pelas firmas participantes, assim como outras dúvidas consagradas e 

dirimidas em Lei, a CL/PMS formalizará o processo competente e encaminhará para adjudicação e homologação da autoridade 

superior. 

 

9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 

9.1 – A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá por conta dos recursos da Unidade Orçamentária – 02.09; 

Programa de Trabalho: 15.452.0011.2047.0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00; Fonte: 19.90.00. 

 9.2 – Estima-se a presente despesa no valor global de R$ 111.369,00 (cento e onze mil trezentos e sessenta e nove reais), 

conforme Planilha Orçamentária constante nos auto do presente Processo Administrativo. 

 

10 – DO PAGAMENTO 

10.1 – O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, em parcelas proporcionais aos serviços 

executados;  

 

11 – DA INADIMPLÊNCIA E PENALIDADE 

11.1 – Pela inexecução total ou parcial desses seviços o Município de Santana poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, 

multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Santana e/ou declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com o que dispõe os artigos 86 à 88 da Lei nº 8.666/1993, cabendo 

defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos da lei reitora da espécie. 

11.2 – Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a prestar os serviços no prazo estipulado será aplicada multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor à ela adjudicado; 

11.3 – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, apresentar declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido, o direito prévio da 

citação e da ampla defesa, poderá ser declarado impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 

(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 
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11.4 – A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste ato convocatório será precedida de regular processo 

administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS 

12.1 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite o licitante que não o fizer até o segundo dia útil anterior à 

abertura do procedimento licitatório ou tendo-se aceito sem objeção, venha a apontar, falhas e irregularidades que o viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

12.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Convite por irregularidade na aplicação da lei, devendo 

protocolar o pedido junto à Comissão de Licitação/PMS 

12.3 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão a ele pertinente; 

12.4 – Caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 

habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação; 

12.5 – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

12.6 – Não será considerado o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não 

habilitado legalmente no processo para responder pela empresa; 

12.7 – Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído dia do vencimento. 

 

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – O Município de Santana, através do seu Prefeito poderá revogar ou anular este Convite, sem que caibam às firmas licitantes 

reclamações de indenizações, ressalvado o disposto no § 1º do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 

13.2 – Todos os casos omissos serão resolvidos com estrita atenção à Legislação em vigor, devendo os interessados dirigir-se em 

primeira instância à CL/PMS, na forma aplicável pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; 

13.3 – Em caso de necessidade de prestação jurisdicional para dirimir dúvidas de natureza jurídica fica, desde já, eleito o Fórum da 

Comarca do Município de Santana, Estado do Amapá. 

ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO II – Modelo de proposta; 
ANEXO III – Declaração de Requisitos Constitucionais; 
ANEXO IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
ANEXO V - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, 
ANEXO VI – Declaração de Fatos Supervenientes; 
ANEXO VII - Modelo de Procuração. 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato 
ANEXO IX – Especificação Técnica 
ANEXO X – Memorial Descritivo 
ANEXOXI - Orçamento 

 

Santana/AP, 16 de agosto de 2019. 

 

 

Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 

Presidente da CPL/PMS 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

                                                              
OBJETIVO  
  
Estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais para os SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM 
NA AV. 15 DENOVEMBRO, TRECHO ENTRE A RUA OSVALDO CRUZ E CANAL DO PARAISO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA-
AP, conforme Projeto Básico apresentado.  

 
DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/ SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO  
As obras/serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, se encontram descritos e caracterizados nas Especificações Técnicas e 
quantificados na Planilha de Orçamentação, fazem parte integrante deste Projeto Básico. 
As obras/serviços/fornecimento objeto da presente licitação serão executadas no Estado do Amapá, compreendendo o município de 
Santana-AP.  

 
ESTIMATIVA DE CUSTO 
A SEMOP se propõe a pagar pelas obras/serviços e fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo de: 
R$ 111.369,90 (cento e onze mil, trezentos e sessenta e nove mil e noventa centavos), a preços de AGOSTO/2018, referência 
do SINAPI, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. As despesas dessa licitação correrão à conta da 
Prefeitura de Santana/AP. 

 
SUBCONTRATAÇÃO 
Não será permitida a subcontratação total ou parcial das obras objeto deste Projeto Básico. 
Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio. 

 
 

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS  
Às licitantes, recomenda-se visitar os locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, com a presença de 
pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, avaliando os 
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua 
exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.  
É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" as dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à 
apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte 
de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.  
Como comprovação de visita ao local das obras e serviços a licitante deverá apresentar declaração de visita.  
Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.  
Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com a 
Secretaria de obras públicas e serviços urbanos - SEMOP, no município de Santana, estado do Amapá, endereço Av..Lucena de 
Azevedo, sn, bairro Daniel, Santana/AP.  
Como comprovação da visita ao(s) local(ais) onde serão executadas as obras/serviços as licitantes deverão apresentar declaração 
de visita.  
A visita ao local onde será executada a obras e serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) 
horas e deverá ser realizada em horário comercial. 

  
PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS.  
O prazo máximo para execução das obras, serviços e fornecimento objeto do presente Projeto Básico será de 60 (sessenta) dias, 
conforme especificado abaixo, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço ou Pedido de Material emitida pela SEMOP, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

 
FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  
Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, de acordo com as medições, com 
base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da SEMOP 
formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao 
mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes: 
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Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento 
de cada parcela estipulada.  
O pagamento da administração local será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de 
preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:  

  

a) Administração Local (AL) – será pago conforme o PERCENTUAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS no período, 
conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item: %AL = (Valor da Medição Sem AL 
/ Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL). 

i Administração Local (AL) terão como unidade na planilha orçamentária “mês” e será pago O 
QUANTITATIVO DO PERCENTUAL em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas 
decimais.  

ii Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela SEMOP, será pago o valor total da 
Administração Local (AL) prevista no período da medição.  

 
 O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste Edital e ser entendido como primeira 
estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma 
de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, assinatura do 
contrato ou de outro documento hábil. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada de toda documentação necessária, 
em conformidade com a legislação vigente.  
A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a 
data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º 
do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.  
A SEMOP considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no 
local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para pagamento, conforme 
estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.  
Somente serão pagos os serviços executados e os materiais utilizados.  
As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou 
omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de 
adimplemento da obrigação.  
Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela 
SEMOP, e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos. 
É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à SEMOP dos documentos de cobrança acompanhados dos seus 
respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela SEMOP dos prazos 
estabelecidos. 
Não constituem motivos de pagamento pela SEMOP serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem 
realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de 
pagamento estabelecida neste Edital.  
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.  
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão 
nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.  
Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos 
diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.  
Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.1.1, caso em que a SEMOP efetuará 
atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:  
  

AM = P x I, onde:  
AM = Atualização Monetária;  
P = Valor da Parcela a ser paga; e  
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:  
  
I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:  
  
i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; d = Número de dias em atraso no 
mês “m”;  
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m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária  
  

Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.  
  
Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo 
correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente 
do acerto de índice.  

  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
Qualificação Econômico-Financeira  
As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10 % (dez por cento). 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
A licitante deverá apresentar:  
 

a) Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente da 
região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;  

  

b) Declaração de visita do local onde serão executados as obras/serviços e fornecimentos, emitida pela própria 
licitante, nos termos do subitem 5.1. deste TR, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante 
Legal.   

  

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a 
licitante tenha executado obras similares ou de porte ao objeto desta licitação.  

  
c1) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins, especialmente no campo da pavimentação;  

  
c2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características 

técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas – Anexo VIII, parte integrante deste Edital;  
  
c3) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes 

dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) 
técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando 
os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;  

  

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro 
civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional 
executado serviço relativo à obras de pavimentação asfáltica, ou obras similares, conforme  alínea  c1.  

  
d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:   

- o empregado;  

- o sócio;   

- o detentor de contrato de prestação de serviço.  
  

d2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira 
de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, 
que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de 
acordo com a legislação civil comum.  

d3) quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;  
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como 
comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.  

 
PROPOSTA FINANCEIRA   
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A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições 
ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.  
A Proposta Financeira – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se dos seguintes documentos:   
 

a) O Termo de Proposta – integrante deste Edital, deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta 
Financeira e conter o valor global para a execução do objeto desta licitação, conforme a Planilha de Orçamentação 
de Obras – Anexo II;  

  

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, 
profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de 
procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;  

  

c) Planilha de Orçamentação de Obras com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, 
conforme modelo constante neste Edital, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela SEMOP;  

  
c1) Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico 

(Microsoft Excel ou software livre em CDROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência 
da mesma;  

  

d) Detalhamento dos Encargos Sociais – ANEXO VI;  
  

e) Detalhamento do BDI – ANEXO VII;   
  

e1) No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e 
tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser 
considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra.  

  

f) Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com 
clareza e sem rasuras, de todos os serviços da planilha orçamentária;   

  
f1) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft 

Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;  
  

f2) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas 
orçamentárias;  

  
f3) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da 

categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) 
município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;   

  
f4) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário 

apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição 
pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos 
serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente 
assinadas pelas respectivas empresas.  

  
g) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos 

serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos, mês a mês, observando o prazo 
estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 6.1 deste TR; 

  
Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. 
As licitantes não poderão ultrapassar o BDI da estimado pela SEMOP.  
Os custos de administração local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do BDI, doravante deverão fazer parte da 
Planilha de Orçamentação de Obras (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários).   
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A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em 
separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na 
Planilha de Orçamentação de Obras da SEMOP, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos 
sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao 
bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.   
Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio 
das obras/serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da planilha de 
preços orçados pela SEMOP, e que integram o presente edital.  
O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das 
mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.  
A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução 
das obras/serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.  
 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas 
tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:  

 

a. Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pela SEMOP ou 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 nestes termos de referência;  
  

c. Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;  
  

d. Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40, VII, c/c art.44,§ 2º da Lei 8.666/93; 
 

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 SEMOP, 
ou  

  

b) Valor orçado pela SEMOP.  
 Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de 
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da 
alínea “d” acima e o valor da correspondente proposta.  
Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este termo de referência não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 
Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os 
valores máximos, unitários e global, orçados pela SEMOP, para execução das obras/serviços/fornecimento, objeto deste Termos de 
Referência.  

 
REAJUSTAMENTO  
Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, 
poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste : 

 
                   I1  -  Io  

   R =  V  [-------------], onde:  
                        Io  
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  "R" é o  valor do reajustamento procurado;  
  "V" é o valor contratual a ser reajustado;  
  "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;  
  "Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta. 

 
Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, 
editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 38 = custo nacional construção civil e obras públicas – por tipo de obra – 
terraplanagem – código A0157956 – FGV.  
  
FISCALIZAÇÃO. 
A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela SEMOP, por técnicos designados 
na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando 
o contrato e os documentos que o integram.  
A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada 
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.  
A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com 
o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a 
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua 
missão.  
A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, 
dando conhecimento do fato à Secretaria de obras públicas e serviços urbanos - SEMOP, responsável pela execução do contrato.  
Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A 
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso 
de multa, a indicação do seu valor.  
Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pelo 
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão 
feitos na forma prevista na respectiva cláusula.  
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do 
objeto deste contrato.  
Fica assegurado aos técnicos da SEMOP o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou 
parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso 
ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.  

 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.  
Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à SEMOP, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer 
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.  
A SEMOP terá até 90 (noventa) dias para, através de Comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições 
contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.  
Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou 
refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a SEMOP emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos 
Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.  
O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela SEMOP sobre todos os serviços 
executados.  
A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do 
Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.  
A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento  do  estipulado  no subitem 14.1 acima é condicionante para: 
 

a) Emissão, pela SEMOP, do Atestado de Execução das obras;   

b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e   

c) Liberação da Caução Contratual.  
 

Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos 
desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da SEMOP, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa 
autorização desta.  
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A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que 
deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.  
 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
A licitante vencedora deverá apresentar à SEMOP antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos: 

 

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da SEMOP;  

b) Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima;  

c) Quando da previsão de utilização de jazidas, Licença Ambiental das áreas de empréstimos indicadas em projeto. 

d) Quando da previsão de utilização de usina de asfalto, Licença Ambiental da usina.  
Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, no escritório da SEMOP.  
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.  
A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a SEMOP. Mesmo as comunicações via telefone 
devem ser ratificadas formal e através de correio eletrônico e-mail.  
Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e 
fornecimentos.  
Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das 
obras/serviços e fornecimentos.  
Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, 
etc., bem como por aqueles que vier causar à SEMOP e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das 
obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.  
Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e reservatórios no local das obras/serviços e fornecimentos.  
Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a 
perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.  
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a SEMOP, bem como 
todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.  
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e 
quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o 
registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.  
Todos os acessos necessários para permitir à chegada no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se 
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da 
Contratada.  
A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela SEMOP, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto 
contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).  
Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro 
referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.  
No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de 
débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 
cobrados.  
A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa 
execução das obras/serviços e fornecimento.  
Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das 
situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou 
superior e mediante prévia autorização da SEMOP.  
Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:  

 

a) Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra com as seguintes informações: 
nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (SEMOP), 
conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;   
a1) A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela SEMOP e em local por ela 

indicado, cujo modelo encontra-se na SEMOP;  

b) Manter no canteiro de obras um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao 
andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e 
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente 
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rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão 
das obras/serviços;  

c) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança no 
canteiro de serviços;  

d) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e  

e) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, 
devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos 
para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.  

Na execução dos serviços e obras de construção objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e 
práticas complementares:  

 

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;  

b) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias 
de serviços públicos, e as normas técnicas da  
SEMOP;  

c) Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e  

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de 
qualidade, utilidade, resistência e segurança.  

 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela SEMOP, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como 
venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, 
caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, podendo a SEMOP, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:  

I. Advertência;  

II. Multa;  

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMOP, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos;  

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a SEMOP pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

 
As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 16.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
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ANEXO II  

 

CONVITE Nº 008/2019 – CL/PMS 

         
   MODELO DE PROPOSTA 

 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade                        / Estado: 
Fone:                      / Fax:                     / E-mail: 
 
À Central de Licitações CL/PMS 
Edital CONVITE n.º 008/2019 – CL/PMS-REPETIÇÃO 
 
Sr Presidente, 
 
Nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

  
 

    

TOTAL POR EXTENSO: 
______________________________________________________ 
 
Prazo de Entrega: ____ (________) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho pelo Órgão Gerenciador. 
Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como 
fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório. Declaramos ainda que, 
concordamos com todos os termos do Edital da CONVITE n. 008/2019 – CL/PMS e seus Anexos. 
 
Validade da Proposta: ________________. 
Local/Data 
 
(Assinatura do representante) 
__________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
Cargo na Empresa 
 
Obs.: Esta proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO III 

 

CONVITE Nº 008/2019 – CL/PMS 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do Convite n.º 

008/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO IV  

CONVITE Nº 008/2019 – CL/PMS 

 

  

MMOODDEELLOO  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa licitante) 
,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins da CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob 
as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Convite nº 008/2019 – CL/PMSPMS, foi elaborada de maneira 
independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS, 
por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS, não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONVITE 
nº 008/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 
oficial das propostas; e 
 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la.   

 
_________, _____ de _______________de 2019. 

 
______________________________________________ 

Representante legal da empresa licitante 

  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

 

CONVITE Nº 008/2019 – CL/PMS 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de CPF nº 

________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital da CONVITE nº 008/2019 – CL/PMS, sob as sanções 

administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está 

excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do 

Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CL 

 
Fls._____  
 
Ass.____
_ 

 

 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÃO 

 

19 
 

 
 
 

ANEXO VI  

 

CONVITE Nº 008/2019 – CL/PMS 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

A empresa ........................................................................................................, CNPJ nº ............................................., 

declara à Prefeitura Municipal de Santana, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Santana/AP, ______ de ____________________ de ____________. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

OBS: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa.  
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ANEXO VII 

 

CONVITE Nº 008/2019 – CL/PMS 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

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

Identidade nº .................... e CPF nº ............................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Santana na modalidade CONVITE Nº 008/2019, na qualidade de Representante legal da Empresa, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ....................................................., CNPJ nº ........................., bem como formular propostas e 

praticar os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

Santana/AP, ______ de ____________________ de ____________. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

OBS: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a empresa.  
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°xxx/2019–PMS 
 

Ref. CARTA CONVITE N° XXX/2019-CPL/PMS 
  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxx/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA, POR INTERMÉDIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Aos xxxxx dias do mês de xxxxxxxxx do ano de dois mil e dezoito, o Município de Santana através da Prefeitura Municipal de 
Santana, situada à Avenida Santana, n°2965 , Bairro Paraíso, em Santana/AP, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda, sob o nº 23.066.640/0001-08 neste ato designado simplesmente CONTRATANTE, representado pelo seu 
Prefeito, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, Carteira de Identidade n°xxxxxxxx SSP. AP e CPF n°xxxxxxxxxxx, residente e 
domiciliado na Rua xxxxxxxx n°xxxxxxxxxxxx em Santana e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX nº XXX, CEP XX.XXX-XX, Bairro: XXXXXXX no Município de XXXXXXX, neste ato designada 
CONTRATADA, representada por seu Sócio Proprietário o Sr. XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, natural de XXXXXXXX, solteiro, 
empresário, portador do R.G. nº XXX.XXX e inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXX, nº 
XXX, Bairro XXXXX CEP XX.XXX-XXX em XXXXXXXXX, resolvem de comum acordo, celebrar o presente INSTRUMENTO 
CONTRATUAL, ao qual se aplicam os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993, e legislação correlata, e demais exigências 
previstas no Edital e seus anexos. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

 
1.     Constitui objeto do presente Instrumento, a contratação sob o regime de empreitada por preço global, para execução das 

obras e serviços de engenharia, relativas à contratação de empresa especializada SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
DRENAGEM NA AV. 15 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE A RUA OSVALDO CRUZ E CANAL DO PARAÍSO, NO 
MUNICÍPIO DE SANTANA/AP, Estado do Amapá, de acordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas e Planilhas 
de Quantitativos que, embora não transcritos, passam a fazer parte integrante deste Edital, conforme anexo ao edital e 
proposta de preços da contratada, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 
 

2.    Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade dos serviços constantes do Carta Convite 
n° 004/2018–PMS-REPETIÇÃO. 

 
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 do Carta Convite n. XXX/2019/PMS, e obedecerá à Lei Federal nº 

8.666/1993, e demais exigências previstas neste Edital e seus anexos.  
 

3. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme ata lavrada no processo Carta Convite n. 
XXX/2019/PMS, tomando como base à Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
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. 
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1.2.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.         A referidos serviços situa-se no Município de Santana. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1. O valor deste Contrato é de R$ xxxxx (xxxx), 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 serão oriundos da Unidade xxxx - 
Secretaria: xxxxxxx – PTRES: xxxxxxxxx – Programa – xxxxxxxxx - Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 – 
Fonte – 0xxx.000 – Valor R$ xxxx (xxxx). 

 
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 do Município. 

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. 

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. 

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 do         Município de Santana, 
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. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.     Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da 

Ordem de Serviço considerado o disposto no item 1.1 desta Cláusula. 

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

2.      O prazo previsto no item 1.1 desta Cláusula, poderá ser prorrogado por iniciativa do Município de Santana, 
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 pelo Município de Santana 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 do Município de Santana, 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 – 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 do licitante vencedor ao local dos serviços; 

1.2.     Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico do 
licitante vencedor; 

1.3.     Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do Fiscal do Contrato ou 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 ao Município de Santana, 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 Carta Convite n. xxx/2019/PMS. 

1.6.      Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1.      Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas nos anexos do  Carta Convite n. xxx/2019/PMS  e 

legislação pertinente, as seguintes: 
 
1.1. 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; 
 
1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo 

empregatício com o órgão; 
 
1.3. 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 do CONTRATANTE; 
 
1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 
1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços; 
 
1.6       Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na obra ou 

no recinto do CONTRATANTE; 
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1.7.    Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas 

as estruturas dos serviços a executar; 
 

1.8.      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 ao CONTRATANTE, de forma a evitar 
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 .   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 materiais 
utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização; 

 
 1.10.  Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de evitar qualquer tipo 

de acidente; 
 
1.11.    Fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
 
1.12.   Instalar uma placa de identificação dos serviços com os dados necessários e na forma da legislação pertinente; 
 
1.13.    Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços, durante todo o 

período de execução e, especialmente, ao seu final;  
 
1.14.   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;  
 
1.15.    Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos-SEMOP formalmente indica, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados 
materiais relacionados com o objeto; 

 
1.16.   Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste Contrato; 
 
1.17.   Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 
 
1.18.   Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, bem como 

outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas; 
 
1.19.   Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela Comissão 

fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 
1.20.   Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados; 
 
1.21.    Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou RRT no CAU 

da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao CONTRATANTE;  
 
1.22 .   Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART ou RRT dos serviços a serem realizados, apresentando-a à 

Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;  
 
1.23. 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; 
 
1.24.   Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do 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; 
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 1.25.  Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Carta Convite n. xxx/2019/PMS. 

 
 1.26.   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);  
 
 1.27.   Fornecer e utilizar na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira 

qualidade; 
 
1.28.   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; 

 
1.29.   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; 

 
1.30.    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; 
 

1.31.    Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações; 
 
1.32.    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 Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

 
1.33.    Indicar representante aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato; 

 
1.34.    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; 

 
1.35.   Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, cumprindo-se o 

disposto da Lei nº 6.496, de 07.12.77 ou no CAU; 

1.36.    Manter equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 
 
1.37.   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. 
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2. 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.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – 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; 
 
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 PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
1.     Caberá ao licitante vencedor providenciar, junto ao CREA/AP, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente ou CAU, a RRT. 
            O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com o licitante vencedor conforme 

foi indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
1.       Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão do 

CONTRATANTE ou por servidor designado, 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;  

 
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 dos serviços, o Diário referido será de propriedade da Administração do CONTRATANTE. 

 
4.     O representante do 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 do 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 do CONTRATANTE deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.      A atestação das faturas referente às etapas dos serviços objeto deste Contrato caberá à comissão instituída pela 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP ou a servidor designado para esse fim, o Fiscal 
do Contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
1.     Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao 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 pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária 
creditada em conta corrente em até 30 dias. 

 
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 ou Fiscal do Contrato, 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 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-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 em até 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 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-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 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-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 e apresentação dos seguintes 

documentos: 
 
2.1.      Registro dos serviços no CREA/AP ou CAU; e 
 
2.2.      Matrícula dos serviços no INSS. 
 
2.3.     O Pagamento das demais parcelas será efetuada no decorrer dos trabalhos, sendo que, a última, não poderá ser inferior a 

15 % (quinze 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.        O 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. 
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4.       O 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 dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia com suas 

obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao 
INSS, do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual, Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Falência ou Concordata. 

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 QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

 
1.     A vigência deste Contrato será de até 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, 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. O CONTRATANTE quando der causa ao atraso prorrogará “de ofício” a vigência do Contrato, mediante termo aditivo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.      No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial dos serviços, objeto deste Contrato, poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93. 

 
1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários; 
 
1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de 

acordo celebrado entre as partes contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 

 
2. Em caso de supressão dos serviços, 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.      A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos, 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: 
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1.1.     Advertência; 

1.2.      Multa; 

1.3.   Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Santana; 

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 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, a critério do 
Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

2.3. No primeiro mês em que ocorrer atraso na obra por culpa da CONTRATADA, 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 dos serviços de até 
5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo.  

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. 
 
            a) Houver atraso injustificado do prazo fixado para a conclusão dos serviços. 

3.1.2.  Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 
(quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. 

3.1.3.  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. A 
apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

3.1.4.  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; 

3.1.5.  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o Município, pelo prazo de até 02 anos. 

3.1.6.  A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, 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; 

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

4.1.    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: 

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

4.1.2.   Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

4.1.3.  Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Município, em virtude de atos ilícitos 
praticados; 

4.1.4.  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 Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

4.1.5.  Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao 
conhecimento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP após a assinatura do Contrato; 
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4.1.6.  Apresentação a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP 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; 

4.1.7.   Inexecução total do objeto; 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - 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 – 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; 
 

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 PEIMEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
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 dos serviços 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 cumprida todas as exigências, lavrar o Termo de Recebimento dos 
Serviços; 

 

2.3.      Constatada qualquer irregularidade na execução dos Serviços, lavra 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, ratifica 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 pelo CONTRATANTE. 
 



CL 

 
Fls._____  
 
Ass.____
_ 

 

 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÃO 

 

31 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 
 

1. Este contrato poderá ser alterado, pelo Município de Santana nos casos previstos pelo disposto na Lei nº 8.666/93 
sempre através de Termo Aditivo. 
 
 
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – 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 Comarca de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
2.      E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 

que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 
Santana-AP, xx de xxxxxxxxxxx de 2018. 

 
______________________________    ______________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     

             Prefeito Municipal.                        Empresa:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              
    CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX                           

      
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:  ____________________________  
CPF:  ____________________________ 
RG:  ____________________________  
 
NOME:  ____________________________  
CPF:    ____________________________ 
RG:    ____________________________ 
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ANEXO IX – Especificação 
Técnica. JÁ INCLUSOS NO 

PROCESSO EM PAUTA. 
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ANEXO X – Memorial Descritivo. 
JÁ INCLUSOS NO PROCESSO EM 

PAUTA. 
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ANEXOXI – Orçamento (Planilha 
Orçamentária; Cronograma Físico 

Financeira; Encargos Sociais e 
Composição do B.D.I.). JÁ 

INCLUSOS NO PROCESSO EM 
PAUTA. 

 


