
  
  

 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONCEIÇÃO DO 
ARAGUAIA-PA RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA 
INTERNET PROCESSO nº 5796/2022 

PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2022 

 
Denominação: _ 
CNPJ n°:     

Endereço:  e-
mail:    
Cidade:  Estado:   
Telefone: Fax:   

 

Obtivemos, por meio do acesso à página http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/licitacoes, 

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

 

 
Local: , de _ de 2022. 

 

 
Assinatura 

 
Senhor Licitante: Visando à comunicação futura entre esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

desenvolvimento urbano  e a sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria que preencha o recibo de 
retirada do Edital e remeta-o à Comissão de Licitação, preferencialmente pelo e-mail: 
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com ou alternativamente presencialemtne até 10 (dez) minutos 

antes da sessão.  

 
A não remessa do recibo exime a Secretaria Municipal de Infraestrutura E Desenvolvimento 
Urbano de Conceição do Araguaia-PA da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-
mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como 

de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou 

esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-andamento
http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-andamento
mailto:licitacao@riopreto.sp.leg.br
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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

EDITAL 
 

PROCESSO nº 5796/2022 
PREGÃO PRESENCIAL n° 

004/2022TIPO: MENOR PREÇO  

 
 

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 

DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 

ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 

CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
 

DATA DA REALIZAÇÃO: 27 de Abril de 2022. 

 HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 10h30min 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: sala da comissão permanete de licitação no predio 
da  Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA - Travessa Ver. Virgolino Coelho, 
nº1145, São Luiz II. 

 
A Presidente de Comissão de Licitação da Comissão Permanente de Licitação de Conceição 
do Araguaia - PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público que se 

acha aberta nesta municipalidade a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme 

estabelecido neste instrumento convocatório. 

 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de  
1993 e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e suas alterações. 

 
A sessão será conduzida pela Pregoeira Sra. Heloisa Mendes Sousa Francisco, com o auxílio 
da Equipe de Apoio, composta pela Comissão Permanente de Licitação, designados pela 
Portaria nº 132, de 04 de Fevereiro de 2022, conforme autos do Processo nº 5796/2022. 

 
Para as microempresas e empresas de pequeno porte serão também observadas as disposições 
obrigatórias pertinentes contidas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de  

2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento  
convocatório, bem como do Anexo I – Termo de Referência. 

 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 
de processamento logo após o credenciamento das empresas interessadas. 
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DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer 
pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à Pregoeira, até o 2º (segundo) dia útil antes da data 
fixada para recebimento das propostas 

 

Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Pregoeira, por escrito 
 

Comissão de Licitação – Travessa Ver. Virgolino Coelho, Nº1145 – São Luiz II, e-mail: 
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com. 

 
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet 
http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/licitacoes. 

 
os pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social 
e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail) 
 
Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 2º (segundo) dia 
útil antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo à Pregoeira decidir sobre a impugnação 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 3.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido à Pregoeira, a ser protocolizado 
junto à Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-PA, na presidência, situado na Comissão de 
Licitação – Travessa Ver. Virgolino Coelho, Nº1145 – São Luiz, no horário de 08h00min (oito) às 
14h00min 

 
observado o prazo previsto no subitem 3.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o 
caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;  

3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 

 

Quaisquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas 
 

1- DO OBJETO 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM 

CONCRETO ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA-PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO 

BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA.. 
 

1.2 As especificações e quantitativos que compõem o objeto deste certame estão expostos no 
Anexo I – Termo de Referência. 

 
2- DA JUSTIFICATIVA 

 

mailto:licitacao@riopreto.sp.leg.br
http://www.riopreto.sp.leg.br/
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1.1 Constitui objeto deste Termo, a Contratação de Empresa especializada para execução de 

obra de Implantação de Pontes em concreto armado na zona rural no Município de 

Conceição do Araguaia-Pará. A execução dessas obras encontra justificativa consistente na 

necessidade de si restaurar a infraestrutura básica danificada oferecendo conforto e 

condições de trafegabilidade à população residente na zona rural do Município. As pontes 

existentes são obras de arte especiais de ligação das vicinais entre a Sede do Município e as 

Zonas Rurais, além de ser importante na via de escoamento de produção agropecuária e via 

de acesso a várias fazendas e projetos de assentamento e que atualmente encontra-se em 

estado precário de manutenção, e estado avançado de degradação.  

As más condições das pontes existentes também afetam as comunidades rurais que delas 

dependem como ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços de 

educação e de saúde. Impedindo o acesso de transporte escolar, ambulâncias etc, e impacta 

fortemente o setor agrícola que diante das inadequadas condições das mesmas, tem 

dificuldades de escoamento da produção, resultando na dificuldade de transporte das 

mercadorias ou mesmo na perda da produção em casos mais graves de interrupção da ponte, 

fator que impacta a economia do município.  

A dificuldade de obtenção de madeira, e alto custo das mesmas dificultam a manutenção, 

uma vez que, a região não possui área de extração de madeira de boa qualidade para 

construção de pontes.  

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica e social é 

incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes centros 

urbanos. Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito à falta de 

manutenção das pontes que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o 

escoamento da produção. 

Diante dessa situação o Poder Público precisa intervir para garantir uma ação mais célere e 

de forma definitiva que atenda aos atingidos pela má conservação das pontes auxiliando-os 

na superação das dificuldades delas decorrentes. 

Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito à falta de manutenção das 

pontes que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da 

produção. 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade de si restaurar a 

infraestrutura básica danificada oferecendo conforto e condições de trafegabilidade à população 

residente na zona rural do município, de acordo com as especificações dos serviços, projetos 

básicos e demais anexos relacionados neste Termo de Referência. via  procedimento Licitatório nos 

termos da Lei Nº 8.666/93. Lei Nº 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000. 
 

3- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

a. Programa: 05.0501.17.512.0501.1.035 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Fontes: 1500 e 

1701. 

 
4- DA PUBLICIDADE 
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4.1 O aviso deste Pregão será publicado no FAMEP, Diario Oficial da Uniçai e em meio 
eletrônico (Internet), no endereço http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/licitacoes, nos 

termos da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

5- DA PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que  

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e  

seus Anexos. 

5.2 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 

gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio 

das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os 

serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 

qualquer intermediação ou subcontratação.  

5.3  Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os 

benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas 

atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 
 

5.4 Não será permitida a participação de empresas: 

 
a) Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
b) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração 
Pública nos termos do inc. III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
c) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos do inc. IV do art. 87  
da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
d) Impedidas de licitar e contratar com o Poder Público, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 

10.520/2002; 

 
e) Sob Processo de Falência ou Recuperação judicial; exceto empresa em recuperação judicial  
que apresente Certidão emitida pela instância judicial competente acompanhada do Plano de  
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 

atendimento a todos os demais requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no 
edital; 

 
5.5 Não poderá participar, direta ou indiretamente, servidor ou dirigente da Prefeitura 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

 
6- DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1 Para o credenciamento dos representantes deverão ser apresentados os seguintes 
documentos, FORA DOS ENVELOPES: 

 

a) Tratando-se de Representante Legal, instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta 

http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-andamento
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Comercial, ou no caso de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório Civil de 

Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 

b) Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de 
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida do 
representante legal que assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

6.1.1 O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

 
6.1.2 O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,  

não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,  

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a  
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o  

preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço. 
 

6.1.3 Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos credenciamentos 
de eventuais licitantes retardatários. 

 
6.2 É admitida a participação de Licitante sem credenciamento de representante, desde que 
atenda as demais condições (inclusive prazo) estabelecidas neste Edital, podendo encaminhar  

os envelopes e demais documentos exigidos diretamente na sessão pública ou por meio postal. 

 
6.3 Os documentos para credenciamento poderão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que  

acompanhada do original para que seja autenticado pela Pregoeira ou por um dos membros da 
Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 

 
7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1 Para a entrega dos Envelopes nº 1 – Proposta, e nº 2 – Habilitação, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos, FORA DOS ENVELOPES: 

 

a) Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de Habilitação, de acordo com o modelo  
estabelecido no (Anexo IV) do Edital; 

 
b) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o modelo 
estabelecido no (Anexo V) deste Edital. 

 
c) Declaração de Parentesco, de acordo com o modelo estabelecido no (Anexo IX) deste Edital. 

 
7.1.1 A não apresentação ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas 
inviabilizará a participação do proponente no certame, impossibilitando, em consequência, o 

recebimento dos Envelopes nº 1 – Proposta, e nº 2 - Habilitação. 
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Denominação da empresa 
Envelope nº 1 - Proposta 
Processo nº XX/2022 

Pregão nº XX/2022 

Denominação da empresa 

Envelope nº 2 - Habilitação 
Processo nº XX/2022  

Pregão nº XX/2022 

7.2 A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, 
em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes 

dizeres: 
 
 

 

8- DA PROPOSTA 

 
8.1 A Proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas,  
borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas e ser datada e assinada na última folha e  
rubricada nas demais pelo representante legal do Licitante ou pelo seu procurador, conforme 
Modelo de Proposta e Planilha analítica (Anexo II). 

 
8.2 Deverão estar consignados na PROPOSTA: 

 
a) A denominação da empresa, CNPJ, endereço completo com CEP, telefone/fax, e-mail do 

Licitante para contato e data; 

 
b) Especificação completa em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência deste 
Edital, juntamente com a apresentação de PLANILHA DE CUSTOS ANALÍTICA por posto 
de trabalho, acompanhada da respectiva convenção coletiva da categoria profissional a 

ser utilizada na prestação dos serviços, para fins de decisão sobre a aceitabilidade da 
proposta, ou para fins de registro nos autos; 

 
c) Deverá constar expressamente da referida planilha analítica, todos os custos decorrentes da 
jornada de trabalho dos empregados, compondo o preço ofertado, além dos custos normais, os 
seguintes: remuneração dos adicionais de periculosidade ou insalubridade, decorrentes dos  

serviços executados em locais em que as condições de trabalho recomendem sua incidência,  
nos termos da lei; 

 
d) Para fins de análise de aceitabilidade da proposta, as planilhas serão analisadas para verificar 

se o preço proposto é suficiente para suprir os custos de execução dos serviços, como o  
pagamento de salários, benefícios estabelecidos na convenção apresentada pelo licitante em 

sua proposta, demais despesas indiretas, tributos, encargos. 

 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir  

da data da abertura dos envelopes, podendo ser prorrogados por acordo das partes; 

 
f) Declaração impressa de que os preços apresentados contemplam todos os custos apurados à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, 
tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
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relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação; 
 

g) A licitante deverá indicar obrigatoriamente e fazer constar de sua proposta, o sindicato 
representativo da categoria profissional envolvida nos serviços contratados, respeitando 

o local de abrangência. 

 
8.3 A licitante deverá apresentar somente uma proposta, não sendo admitidas propostas 

alternativas; 

 
8.4 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de engano, erros ou distrações na 

apresentação das propostas, como justificativas de desistência ou quaisquer acréscimos ou  
solicitações de reembolso e indenizações de qualquer natureza; 

 
8.5 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital e seus anexos; 

 
8.6 O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas 
decimais; 

 
8.7 Para os licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofertado; 

 
8.8 Em nenhuma hipótese poderão ser alterados o conteúdo da proposta apresentada, 
ressalvados os casos destinados a sanar erros materiais, alterações essas que serão analisadas 
pela Pregoeira; 

 
8.8.1 Poderão ser corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma ou 

multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorram entre o preço unitário e o total, 
caso em que prevalecerá sempre o primeiro; 

 
8.8.2 A falta de data ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida pelo representante  

legal credenciado presente à sessão de abertura do Envelope nº 1 - Proposta, e com poderes 
para esse fim. 

 
9- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
9.1 No Envelope nº 2 – Habilitação - deverão constar os seguintes documentos: 

 
9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

 
a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, no caso de sociedades empresariais; 

 
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício, no caso de sociedades civis. 

 
9.1.1.1 Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as  
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
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9.1.1.2 Os documentos relacionados nas alíneas a, b e c. deste subitem não precisarão constar  
no Envelope nº 2 – Habilitação se forem apresentados para credenciamento neste Pregão. 

9.1.1.3 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.  

9.1.1.4  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
 

9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio  

ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidões da Receita Federal e da Dívida 

Ativa da União), Estadual (ICMS) e Municipal (ISS) ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 
d) Prova de regularidade perante o sistema de Seguridade Social - INSS; 

 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante a 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
f) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da  
CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista ou CPDT-EN Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhista com Efeito de Negativa, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de  

2011, e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 
9.1.2.1 Os Licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. A 

comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

 
9.1.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura 
Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

9.1.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.2.2 implicará a  
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

procedendo-se a convocação dos Licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes 

ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inc. XXIII, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 
9.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa  



Página 10 de 68 

  
  

 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

jurídica; 
 

a.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva para recuperação judicial ou  
extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
 
b) Prova de que a empresa licitante possui capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da presente licitação; 

c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrados, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da  
data de apresentação da proposta; 

d) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador. 
 

e) Será considerada em boa situação financeira o licitante que demonstrar possuir ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um vírgula cinco); ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

GERAL (ILG) igual ou superior a 1,0 (um) e GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) menor ou igual a 
0,5 (zero vírgula cinco), calculados pelas fórmulas abaixo: 

 
ILC= Ativo Circulante / Passivo Circulante 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total 

f) Certidão junto ao Conselho Regional de Contabilidade – Certidão de Regularidade 
Profissional (CRP) do profissional responsável. Conforme Resolução CFC 871/00, art.1°, 
§único; art. 177 da Lei nº 6.404/76, Resolução CFC N° 1.363/2011, art. 2° inciso VI, 
alterada pela Resolução CFC N° 1.402/12.   
 
9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
9.1.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, nos termos do inciso II do art. 30, da 
Lei 8666/93 em nome da empresa licitante, expedido(s) por pessoa de direito público ou privado, 
que comprove(m) a prestação de serviços de características semelhantes, contendo, 

necessariamente, a especificação dos serviços executados, a quantidade de postos, e o local da 
prestação dos serviços; 
 

9.1.5  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

9.1.6  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação.  
  

9.1.7  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
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mesma.  

9.1.8  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital 
 

9.1.9 VISITA TÉCNICA 

 
9.1.9.1 O licitante poderá vistoriar (Anexo VIII) o local onde serão executados os serviços até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar- 

se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário  
pelo e-mail comprassaudecda@gmail.com , de segunda a sexta-feira das 8h às 13h. 

 
9.1.9.2 Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o  
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se  
eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão. 
 

9.1.10 .  

9.1.11 9.19 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

9.1.12 9.20 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.20.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) 

para a habilitação do licitante nos remanescentes.  

9.1.13 9.21 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 
 

9.1.14 DEMAIS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

 
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal do Licitante  
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração  
(Anexo VI); 

 
b) Declaração de pleno atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição, 
em conformidade com o art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº  
9.854/1999 (Anexo VII); 

 
c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: Declaração elaborada em papel 

timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante asseverando que está ciente de que no 
momento da assinatura do Contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do 

administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo  

mailto:comprassaudecda@gmail.com
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cumprido; 

 
d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: Declaração elaborada em papel 

timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante asseverando que está ciente de que no 
momento da assinatura do Contrato deverá apresentar comprovação documental de que as  
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

 
9.2- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
9.2.1 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se 
da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
Caso a empresa seja vencedora do Lote, a contratação será celebrada com a sede que 
apresentou a documentação; 

 
9.2.2 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer  
processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que  

acompanhada do original para que seja autenticado pela Pregoeira ou por um dos membros da 
Equipe de Apoio no ato de sua apresentação; 

 
9.2.3 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição 

aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

 
9.2.4 Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado 
pelo órgão emissor, serão consideradas válidas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua emissão; 

 
9.2.5 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos  

órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio 
eletrônico; 

 

9.2.6 É facultada aos Licitantes a substituição dos documentos e habilitação exigidos neste  
Edital pelo Comprovante de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Departamento de Licitações 

de Conceição do Araguaia - PA, dentro da sua validade para participar de licitações junto ao 

municipio, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser 

apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 9.1.3, 9.1.4 e 

9.1.6 que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, 

estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data da apresentação das 

propostas; 
 

9.2.7 O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 9.1.3, 9.1.4 e 
9.1.6. 
10- DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão pública de processamento 

do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame; 

 
10.2 Após o credenciamento, os representantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 
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Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo IV) e a Declaração de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (Anexo V), de acordo com o estabelecido no item 7.1 do Edital, e 

em seguida, em envelopes separados, a Proposta e os Documentos de Habilitação; 

 
10.3 Iniciada a abertura do Envelope nº 1 - Proposta, estará encerrado o credenciamento e a 
possibilidade de admissão de novos participantes no certame; 

 
10.4 O critério de julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital. 

 
10.5 A análise das Propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 
10.5.1 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

 
10.5.2 Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais Licitantes; 

 
10.5.3 Que estejam incompletas ou com cotação de objeto diverso do constante neste Edital; 

 
10.5.4 Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou simbólicos; 

 
10.5.5 Que não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa, ressalvado o disposto 
no item 8.8.2 deste Edital. 

 
10.6 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

 
10.6.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com valores até 10% superiores  

àquela; 

 
10.6.2 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas na alínea anterior,  
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3  
(três); 

10.6.2.1 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de Licitantes. 

 
10.7 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formularem lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 

os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 

 

10.7.1 O Licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

 
10.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos, decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 

 
10.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa  
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declinarem da formulação de lances. 

 
10.10 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas na ordem crescente dos valores as  
propostas não selecionadas por força do subitem 10.6, e aquelas selecionadas para a etapa de 

lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 

 
10.11 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

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

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada; 

 
10.11.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances,  

situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão; 

 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.11.1, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a  

preferência e apresentar nova proposta; 

 
b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

 
10.11.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da  
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

10.11.4 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar- 

se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto 
no art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal n. 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 
pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.11.1; 

 
10.11.5 Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem anterior, será declarada a melhor oferta àquela  
proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

 
10.12 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à obtenção da 
redução do preço; 

 
10.13 Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito; 

 
10.14 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que  
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será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 
10.15 Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério da 
Pregoeira, será verificado o atendimento do Licitante às condições habilitatórias estipuladas 

neste Edital; 

 
10.16 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação  
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a  

habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos; 

 
10.17 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente  

justificada; 

 
10.18 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no 
momento da verificação; 

 
10.19 Ocorrendo essa indisponibilidade e não tendo sido apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, o Licitante será inabilitado; 

 
10.20 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o Licitante 
será habilitado e declarado vencedor do certame; 

 
10.21 Se a oferta não for aceitável ou se o Licitante desatender às exigências para a habilitação, 
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá 
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação, e assim  

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor; 

 
10.22 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou  
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos apresentados, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos; 

10.23 Se todos os Licitantes forem desclassificados por não atenderem às condições do Edital, o 
Pregoeiro observará o que determina o § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
10.24 A documentação apresentada para fins de habilitação do Licitante vencedor fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 

 
10.25 O Pregoeiro manterá em seu poder os Envelopes nº 2 – Habilitação dos demais Licitantes, 
até que expire a validade das propostas, quando poderão os Licitantes retirá-los no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de destruição destes; 

 
10.26 Lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão pública, que será assinada pela Pregoeira, por 

todos os Licitantes presentes e pelos membros da Equipe de Apoio; 

 
10.27 Havendo alteração do valor inicialmente ofertado decorrente de lances ou de negociação, 

o Licitante vencedor deverá apresentar, até o segundo dia útil seguinte à sessão pública, a  
composição final dos preços da proposta readequados ao valor final ofertado. 
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11- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 No fim da sessão, o Licitante devidamente representado e credenciado que quiser recorrer 

deverá manifestar imediata e motivadamente sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação de suas razões, ficando os demais Licitantes desde logo intimados 
para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término  

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos; 

 
11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do  
direito de recurso e a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao Licitante vencedor, e 
ainda, o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 

 
11.3 Os recursos deverão ser protocolados - Protocolo Geral, localizada na Travessa Ver. 

Virgolino Coelho, s/nº, Centro, Conceição do Araguaia - PA, aos cuidados da Pregoeira e serão 
dirigidos ao Presidente de Comissão de Licitação desta Prefeitura Municipal; 

 
11.4 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-la à 

autoridade competente; 

 
11.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade  
competente adjudicará o objeto do certame ao Licitante vencedor e homologará o procedimento; 

 
11.6 Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao Licitante 

declarado vencedor e encaminhará o processo à autoridade superior para homologação. 
 

12- DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1 O objeto deste Pregão será formalizado por meio de Contrato (Anexo III), devendo a 

proponente Adjudicatária: 

12.1.1 Fornecer os dados (nome, RG e CPF) do representante legal da empresa designado para 
assinatura do Contrato, anexando instrumento de mandato, se for o caso de o Contrato não ser 
assinado pelo representante credenciado na sessão do pregão; 

 
12.1.2 Fornecer dados bancários (banco, agência e conta-corrente) para pagamento; 

 
12.2 Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado da licitação pela autoridade  
competente, a Adjudicatária será convocada durante a validade de sua proposta, para a 

assinatura do Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação por  

meio de ofício, fax ou correio eletrônico, sob pena de decadência do direito à contratação e 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de se  
sujeitar a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002; 

 

12.3 O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela Adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Prefeitura Municipal; 

 
12.4 É facultado a Pregoeira, caso a Adjudicatária, quando convocada, não assinar o termo de 
contrato, convocar os Licitantes remanescentes na ordem de classificação para assiná-lo, após 
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negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação; 

 
12.5 Se, por ocasião da formalização do contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões 
apresentadas na fase de habilitação comprovando a regularidade fiscal, a Adjudicatária deverá  

providenciar a imediata atualização destas; 

 
12.5.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, sob  
pena da contratação não se realizar. 

 
12.6 O Contrato a ser firmado com a Adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste  
instrumento e na ata da sessão do pregão presencial necessárias à fiel execução do objeto 
desta licitação; 

 
12.7 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua  

assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,  

limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
12.8 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do  
valor inicial atualizado do Contrato, salvas as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

 
12.9 A Prefeitura Municipal, em todo tempo e sem quaisquer ônus ou responsabilidades para 

si, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, 

sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, rescindir o contrato, 
baseada nas Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 10.520/2002; 

 

12.10 Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do Contrato a ser celebrado, no 
todo ou em parte, bem com caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira  

sem prévia e expressa autorização da Secretaria municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano de Conceição do Araguaia-pa. 
 

13- DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
13.1 Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, o licitante 

vencedor deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
13.2 No caso de fiança bancária ou seguro garantia deverá conter: 

 
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

 
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for  

devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 
obrigações; 
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c) Expressa afirmação de que a fiança bancária ou o seguro garantia abrangerá o pagamento de 
todas e quaisquer multas, inclusive as de caráter punitivo e, também, as indenizações atinentes  
a clausulas trabalhistas e previdenciárias; 

 
d) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 
838 do Código Civil (Lei Federal n. 10.406/02); 

 
e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado 

 
13.3 Na garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá constar expressamente  
que assegurará o pagamento de: 

 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

 
c) quaisquer multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela  
contratada. 

13.4 Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências 
da Caixa Econômica Federal, em conta especifica a ser informada pela Prefeitura Municipal. 

 
13.5 A garantia prestada será restituída (e/ ou liberada) após o cumprimento integral de todas as 
obrigações contratuais. 

 
13.6 A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a Adjudicatária às  
penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa no valor de 20% (vinte por cento)  
do valor da contratação. 

 
14- DA FORMA DE ENTREGA, GARANTIA E PRAZO 

 
14.1 Prestação dos serviços de acordo com as especificações constantes do memorial 
descritivo, pelo período de 12 (doze) meses. 

 
14.2 Os prazos de prestação dos serviços poderão ser prorrogados, desde que justificados pela 
CONTRATANTE e aceito pela CONTRATADA. 

 
14.3 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas indiretas, de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e outros decorrentes da execução dos serviços. 

 
14.7 Constatadas irregularidades no objeto da presente licitação, esta Prefeitura Municipal: 

 
14.8 Poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se disser respeito à especificação, determinando sua 

substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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14.8.1 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do CONTRATANTE; 

 
14.8.2 Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação, sem  

prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
14.8.3 A CONTRATADA deverá sanar a irregularidade de acordo com a indicação desta 

Prefeitura Municipal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

 
14.9 A fiscalização da execução do contrato ficará a cargo do fiscal de contrato, que também 
será responsável pelo atesto das notas fiscais. 

 
14.10 Serão observados, no que for pertinente, os termos da Instrução Normativa RFB No 971,  
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009. 

 
 

15- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

15.1 Os serviços serão executados pela CONTRATADA, por solicitação escrita da 
CONTRATANTE, que expedirá Ordem de Serviço específica para a inicialização, mediante 

utilização de pessoal em quantidade e qualificação compatíveis com a perfeita 
execução dos mesmos, convenientemente uniformizados e identificados. 

 
15.2 Os serviços serão executados por funcionários próprios, respondendo a CONTRATADA 
pelos danos ou prejuízos que possam eles acarretar. 

 
15.3 Os serviços obedecerão as disposições constantes do Anexo I do edital, de acordo com as 
melhores técnicas e com pessoal capacitado. 

 
15.4 A CONTRATADA deverá alterar, corrigir ou aperfeiçoar métodos de trabalho, sempre que 

solicitado, que não causem aumento de custo para a execução dos mesmos. 

 
15.5 Após verificação da conformidade com as especificações constantes neste Edital e seus 

anexos. 

 
15.6 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo 

em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no Edital, no contrato e na Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

 
 

16- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
16.1 O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal ao mês 
subsequente em que foram prestados os serviços, devidamente atestada pelo Gestor de 
Contratos. 

 
16.2 Os pagamentos respeitarão, ainda, as disposições contratuais (Anexo III) e Termo de 
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Referência (Anexo I). 

 
16.3 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança 
para o Gestor do Contrato. 

 
16.4 A falta de apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, atualizadas,  
implicará a suspensão do pagamento até sua devida regularização por parte da CONTRATADA; 

 
16.5 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 

solicitada à CONTRATADA Carta de Correção, quando couber, ou ainda pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada à Prefeitura Municipal, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas; 

 
16.5.1 Caso a CONTRATADA não apresente Carta de Correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 
 

17- DAS PENALIDADES 

 

17.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar declaração falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo das demais comunicações legais; 
 

17.2 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa e publicação no órgão de Imprensa Oficial, constando o fundamento legal da punição. 

 
 

18- DO QUESTIONAMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

18.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer  

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, sob pena de decadência do direito de impugnação; 

 
18.2 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá, no prazo de 24  
(vinte e quatro) horas ou, não sendo possível responder no prazo estabelecido, poderá 
determinar a suspensão do certame; 

 
18.3 As impugnações e os pedidos de esclarecimento ou de providências deverão ser 
encaminhados ao Pregoeiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano de Conceição do Araguaia-pa, situada na Travessa Ver. Virgolino Coelho, s/nº - Centro, 

CEP 68540-000, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00 às 12h; 

 
18.4 São admitidas impugnações por intermédio de “fac-símile” ou e-mail 
(licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com) ficando a validade do procedimento condicionada à 

apresentação do original no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
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18.5 A posição adotada pelo Gestor do Prefeitura Municipal face a dúvida suscitada será 
encaminhada aos Licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste Edital; 

 
18.6 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame; 

 
18.7 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 

 
 

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 Os reajustes respeitarão a periodicidade de 12 (doze) meses contados a partir data da  
expedição da Ordem de Serviço: 

 
19.1.1 Em relação a variação dos custos decorrente da mão de obra previstos neste contrato,  
mediante requerimento da CONTRATADA, o reajuste será com base no percentual dado por  

acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, desde que vinculada às datas-bases destes 

instrumentos. 
 

19.2 As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei  

Federal nº 8.666/93. 

19.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade e a oportunidade entre os Licitantes, e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

 
19.4 A Pregoeira ou autoridade superior poderá, em qualquer fase do Pregão Presencial,  

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

 
19.5 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê- 
lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação ou inabilitação; 

 
19.6 Cada Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda em qualquer 

época ou oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares 

que a Pregoeira porventura julgar necessários; 
 

19.7 No caso de alteração em pontos essenciais deste Edital e seus anexos, dentro do prazo 

estabelecido para o início da abertura das propostas, este será prorrogado e as modificações 

terão a mesma divulgação do texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada novamente 
em outra oportunidade; 

 
19.8 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar  
tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba aos Licitantes direito a qualquer 

indenização; 

 
19.9 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste  
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Edital e seus anexos, e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem; 

 
19.10 Os casos não previstos neste Edital e seus anexos serão decididos pela Pregoeira, nos 
termos das normas pertinentes às licitações e contratos, Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando - 

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com 

alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie; 
 

19.11 As decisões e notificações referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 

aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,  
mediante publicação do Diário Oficial dos Municipios , no Diário Oficial da União, além de 

disponibilizadas no site  
http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/licitacoes; 

 
19.12 Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, com renúncia dos demais, 
por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta  
licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes. 

 
 

20- DOS ANEXOS 

 
20.1 Integram o presente Edital os documentos abaixo relacionados: 

21- Anexo I: Termo de Referência;  
22- Anexo II: Modelo de Credenciamento; 

23- Anexo III: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 
24- Anexo IV: Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta de Preço; 
25- Anexo V: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF); 
26- Anexo VI: Declaração de Idoneidade; 
27- Anexo VII – Declaração de que cumpre plenamente as exigências de 

Habilitação 
                    Anexo VIII Declaração do próprio licitante 

                   Anexo IX - Modelo de Declaração de Responsabilidades 
                   Anexo X – Declaração de micro empreendedor  
                   Anexo XI - Informações para Formalização do Contrato 
                   Anexo XII – Minuta do contrato 
 
Conceição do Arguaia – PA, aos 11 dias do mês de Abril de 2022 
 
 
 
 
 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 
 

Presidente de Comissão de Licitação de Licitação

http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-andamento%3B


 
 

 

 

TERMO DE REFERENCIA 

ANEXO I 

IMPLANTAÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ. 

 

LOCALIZAÇÃO DE JAZIDAS – 1 

 
 

LOCALIZAÇÃO DE JAZIDAS– 2 

 
 

 

 



 
 

 

2. OBJETO: 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM 

CONCRETO ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO 

DO ARAGUAIA-PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO 

BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, de acordo com as condições e especificações. 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1 Constitui objeto deste Termo, a Contratação de Empresa especializada para execução de 

obra de Implantação de Pontes em concreto armado na zona rural no Município de 

Conceição do Araguaia-Pará. A execução dessas obras encontra justificativa consistente na 

necessidade de si restaurar a infraestrutura básica danificada oferecendo conforto e 

condições de trafegabilidade à população residente na zona rural do Município. As pontes 

existentes são obras de arte especiais de ligação das vicinais entre a Sede do Município e as 

Zonas Rurais, além de ser importante na via de escoamento de produção agropecuária e via 

de acesso a várias fazendas e projetos de assentamento e que atualmente encontra-se em 

estado precário de manutenção, e estado avançado de degradação.  

As más condições das pontes existentes também afetam as comunidades rurais que delas 

dependem como ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços de 

educação e de saúde. Impedindo o acesso de transporte escolar, ambulâncias etc, e impacta 

fortemente o setor agrícola que diante das inadequadas condições das mesmas, tem 

dificuldades de escoamento da produção, resultando na dificuldade de transporte das 

mercadorias ou mesmo na perda da produção em casos mais graves de interrupção da ponte, 

fator que impacta a economia do município.  

A dificuldade de obtenção de madeira, e alto custo das mesmas dificultam a manutenção, 

uma vez que, a região não possui área de extração de madeira de boa qualidade para 

construção de pontes.  

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica e social é 

incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes centros 

urbanos. Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito à falta de 

manutenção das pontes que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o 

escoamento da produção. 

Diante dessa situação o Poder Público precisa intervir para garantir uma ação mais célere e 

de forma definitiva que atenda aos atingidos pela má conservação das pontes auxiliando-os 

na superação das dificuldades delas decorrentes. 

Um dos problemas mais graves nos assentamentos diz respeito à falta de manutenção das 

pontes que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da 

produção. 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade de si restaurar a 

infraestrutura básica danificada oferecendo conforto e condições de trafegabilidade à 

população residente na zona rural do município, de acordo com as especificações dos 

serviços, projetos básicos e demais anexos relacionados neste Termo de 

Referência. via  procedimento Licitatório nos termos da Lei Nº 8.666/93. Lei 

Nº 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000. 

4. PROJETO BÁSICO – PONTES. 

Implantação de Pontes de Concreto Armado na Zona Rural. 

Conceição do Araguaia / PA. 



 
 

 

 

4.1 Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações 

posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 

viabilizar as obras de Implantação de Pontes de Concreto Armado, nas estradas da Zona 

Rural como abaixo relacionados, localizados no Município de Conceição do Araguaia, no 

Estado do Pará. Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. Com 

a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições de trafegabilidade na Zona 

Rural do Município. As obras, objeto do projeto básico, serão executadas com recursos 

próprios do Tesouro do Estado e Contrapartida do Município de Conceição do Araguaia - 

PA, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos públicos. 

 

5. METAS A SEREM ATINGIDAS. 

 

5.1 Ao final do convênio pretende-se a execução de mão de obra para construção de 40 

(quarenta) pontes de concreto armado na Zona Rural. Os serviços de Implantação de forma 

definitiva de Obras de infraestrutura na Zona Rural do Município de Conceição do Araguaia 

– PA consiste em construir 21 pontes de 7,0mt, 18 pontes de 14,0mt e 01 ponte de 21,0mt, 

ambas com 5,00mt de largura, por trechos nas seguintes localidades. 

 

6. TRECHO – 1. 

TRECHO - 1 

ITEM 
NOME/PONTE 

CÓRREGO 
REGIÃO QUAN 

COMPR. 

(metro) 

LARGURA(

metro) 

01 MARAJÁ ALACILANDIA 01 14mt 5mt 

02 COOPVAG ALACILANDIA 01 7mt 5mt 

03 GROTÃO ALACILANDIA 01 14mt 5mt 

04 COTÃO ALACILANDIA 01 7mt 5mt 

05 MASSIMAR INDIAPORÃ 01 14mt 5mt 

06 
SANTA 

TEREZA -01 
INDIAPORÃ 01 14mt 5mt 

07 
SANTA 

TEREZA - 02 
INDIAPORÃ 01 14mt 5mt 

08 
SANTA 

HELENA 

CAMPOS 

ALTOS 
01 14mt 5mt 

09 RICARDINHO PALMEIRINHA 01 7mt 5mt 

10 ROMEU LIMA 
PEDRA DE 

AMOLAR 
01 14mt 5mt 

6.1 TRECHO – 2. 

 TRECHO - 2 

ITEM 
NOME/PONTE 

CÓRREGO 
REGIÃO QUAN 

COMPR. 

(metro) 

LARGURA(

metro) 

11 
LADEIRA DO 

TATUZÃO 
TATUZÃO 01 7mt 5mt 

12 CARLINHOS PECOSA 01 7mt 5mt 

13 FAZ. PECOSA 01 7mt 5mt 



 
 

 

SERTANEJA 

14 
50 

ALQUEIRES 

LOTE 4 

JONCON 
01 7mt 5mt 

15 RAIMUNDO 
LOTE 4 

JONCON 
01 7mt 5mt 

16 PERIMAR MENINA MOÇA 01 14mt 5mt 

17 

PORT. 

MANOEL 

VALENTE 

NAZARÉ LOTE 

16 
01 14mt 5mt 

18 COLORADO 
LOTE 27 

COLORADO 
01 7mt 5mt 

19 SÃO LUIZ 
SAÍDA DA 

GIOVAMIRA 
01 14mt 5mt 

20 GIOVAMIRA 
DEPOIS DA 

GIOVAMIRA 
01 14mt 5mt 

6.2 TRECHO – 3. 

TRECHO - 3 

ITEM NOME/PONTE 

CÓRREGO 

REGIÃO QUAN 

PONTE 

COMPR. 

(metro) 

LARGURA

(metro) 

21 
SÍTIO DA 

VOVÔ 
PECOSA 01 7mt 5mt 

22 JACUTINGA JACUTINGA 01 7mt 5mt 

23 CLÁUDIO CANARANA 01 14mt 5mt 

24 OURO CANARANA 01 21mt 5mt 

25 SÃO JOSÉ ALACILANDIA 01 14mt 5mt 

26 
ALEXANDRI

NO 
ALACILANDIA 01 14mt 5mt 

27 JURANDIR SÃO DOMINGOS 01 7mt 5mt 

28 
MANOEL 

ZUZA 
LOTE 19 JONCON 01 14mt 5mt 

29 

ESTR. 

GENIPAPO 

DOS CAMPOS 

BRADESCO 01 7mt 5mt 

30 TABOCÃO LOTE 28 NAZARÉ 01 14mt 5mt 

6.3 TRECHO – 4. 

TRECHO - 4 

ITEM 
NOME/PONTE 

CÓRREGO 
REGIÃO QUAN 

COMPR. 

(metro) 
LARGURA(metro) 

31 

SÃO 

DOMINGOS 

FILHO 

SÃO 

DOMINGOS 
01 7mt 5mt 

32 PORTEIRA LOTE 17 01 14mt 5mt 

33 VICINAL 36 BRADESCO 01 7mt 5mt 

34 EST. CEARÁ BRADESCO 01 7mt 5mt 

35 VICINAL 10 BRADESCO 01 7mt 5mt 

36 VICINAL 34 BRADESCO 01 7mt 5mt 

37 TIÃO AÇAIZAL 01 14mt 5mt 



 
 

 

PACHECO 

38 EST. LOTE 5 
JONCON 

LOTE 5 
01 7mt 5mt 

39 EST. LOTE 5 
JONCON 

LOTE 5 
01 7mt 5mt 

40 AGROVILA CANARANA 01 7mt 5mt 

TOTAL 420mt 5mt 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS.  

 

7.1 Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de 

execução em 180 (cento e oitenta) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de 

execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos 

procedimentos licitatórios, que serão contados a partir da Publicação do Edital. 

 

8. PLANILHA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

ITEM UND QUAN DESCRIÇÃO 

01 HORA 15.585 CARPINTEIRO DE FORMAS 

02 HORA 14.588 SERVENTE DE OBRAS 

03 HORA 8.991 ARMADOR 

04 HORA 5.483 CARPINTEIRO AUXILIAR 

05 HORA 10.597 PEDREIRO 

06 HORA 3.809 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

07 HORA 2.406 
OPERADOR DE BITONEIRA ESTACIONARIA 

/MISTURADOR 

08 HORA 1.343 AJUDANTE DE ARMADOR 

09 HORA 1.132,76 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

10 HORA 256 NIVELADOR 

11 HORA 42 ELETRICISTA 

12 HORA 60 AJUDANTE DE ELETRICISTA 

13 HORA 16 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

14 HORA 16 
AUXILIAR DE ENCANADOR O BOMBEIRO 

HIDRÁULICO 

 

9. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

9.1 A descrição detalhada da execução da obra e dos serviços encontra-se descrita no memorial 

descritivo, na planilha de orçamento discriminativo, cronograma físico financeiros e nos 

projetos básicos. 

 

10. DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 
 

10.1 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra profissional, com 

conhecimentos técnicos e administrativos, que promova a execução de todos os serviços 



 
 

 

especificados com perfeição, bem como seu quadro complementar administrativo composto 

com mestre, apontador, vigia, etc... 

10.2 Caberá à contratada, seguindo a lei nº 6496/77, todas as responsabilidades eminentes 

do contrato junto ao CREA, com as emissões das Anotações de Responsabilidades Técnicas 

– ART´s pertinentes ao total funcionamento da obra. 

10.3 É de responsabilidade da contratada os pagamentos de todos os impostos, taxas e 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até a entrega 

definitiva dos serviços. 

10.4 A contratada se obriga ao fiel cumprimento de todas as disposições e acordos a 

legislação social e trabalhista em vigor, especificamente no que diz respeito ao pessoal 

alocado nos serviços deste objeto de contrato. 

10.5 A empreiteira deverá providenciar a instalação dos EPC – Equipamentos de Proteção 

Coletiva, necessários para a segurança dos operários e transeuntes na área coberta pela obra 

e nas áreas afins, bem como o fornecimento de EPI – Equipamentos de Proteção Individual 

aos operários, administração, fiscais e visitantes da obra, como garantia da imunidade dos 

mesmos. 

10.6 Toda a mão de obra a ser contratada e utilizada pela empreiteira deve ser 

especializada. 

10.7 A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo 

da obra. 

 

 

11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS PONTES A SEREM IMPLANTADAS. 

 

PONTE 1- CORREGO MARAJÁ - ALACILÂNDIA. 

 

653540; 9095384 

 



 
 

 

PONTE 2- PONTE COOPVAG - ALACILÂNDIA. 

654980; 9098804 

PONTE 3- CORREGO GROTÃO - ALACILÂNDIA. 

655041; 9105705 

PONTE 4- PONTE DO COTÃO - ALACILÂNDIA. 



 
 

 

656950; 

9110209 

 

PONTE 5- PONTE MASSIMAR - ALACILÂNDIA. 

 

656977; 9111664 

 

 

PONTE 6- PONTE 1 SANTA TEREZA – INDIAPORÃ. 



 
 

 

 

658667; 9116317 

PONTE 7- PONTE 2 SANTA TEREZA - INDIAPORÃ. 

 

659064; 9117682 

 

PONTE 8- PONTE SANTA HELENA – CAMPOS ALTOS. 



 
 

 

 

648576; 9117955 

PONTE 9- PONTE FAZ. RICARDINHO - PALMEIRINHA. 

 

648165; 9106397 

 

 

PONTE 10- PONTE DO ROMEU LIMA – PEDRA DE AMOLAR. 



 
 

 

 

682666; 9100819 

 

PONTE 11- PONTE LADEIRA DO TATUZÃO - TATUZÃO. 

 

675871; 9107882 

 

PONTE 12- PONTE DO CARLINHOS – PECOSA. 



 
 

 

 

686341; 9117262 

 

 

PONTE 13- PONTE DA FAZ. SERTANEJA - PECOSA. 

 

691702; 9118216 
 
 

PONTE 14- PONTE DOS 50 ALQUEIRES – LOTE 04 JOCON. 



 
 

 

 

688275; 9142474 

 

PONTE 15- PONTE DO RAIMUNDO – LOTE 04 JONCON. 

 

687670; 7144847 

 

PONTE 16- PONTE DO PERIMAR – MENINA MOÇA. 



 
 

 

 

675333; 9071574 

 

PONTE 17- PONTE CÓR. PORTEIRA MANOEL VALENTE – NAZARÉ LOTE 16. 

 

664944; 9071396 

 

PONTE 18- PONTE DO COLORADO – LOTE 27 COLORADO. 



 
 

 

 

667895; 9081585 

 

PONTE 19- PONTE DO SÃO LUIZ – SAIDA GIOVAMIRA. 

 

6909987; 9088186 

 

PONTE 20- PONTE DA GIOVAMIRA – DEPOIS DA GIOVAMIRA. 



 
 

 

 

691769; 9090405 

 

PONTE 21- PONTE DO SÍTIO DA VOVÓ – PECOSA. 

 

696455; 9119110 

 

 



 
 

 

PONTE 22- PONTE DA JACUTINGA – JACUTINGA. 

 

679363; 9119042 

 

PONTE 23- PONTE DO CLAUDIO – CANARANA. 

 

698956; 9131311 

 



 
 

 

PONTE 24- CÓRREGO DO OURO – CANARANA. 

 

700352; 9127250 

PONTE 25- CÓRREGO SÃO JOSE – ALACILÂNDIA. 

 

645911; 9088354 

 

PONTE 26- CÓRREGO ALEXANDRINO – ALACILÂNDIA. 



 
 

 

 

643433; 9087901 

 

PONTE 27- PONTE DO JURANDIR – SÃO DOMINGOS. 

 

670777; 9091971 

PONTE 28- PONTE MANUEL ZUZA – LOTE 19 JONCON. 



 
 

 

 

674613; 9131272 

 

PONTE 29- PONTE GENIPAPO DOS CAMPOS – BRADESCO. 

 

651906; 9038770 

 

PONTE 30- CÓRREGO TABOCÃO – LOTE 28 NAZARÉ. 



 
 

 

 

664668; 9074505 

 

PONTE 31- CÓRREGO SÃO DOMIGOS - FILHO – SÃO DOMINGOS. 

 

672463; 9091831 

 

PONTE 32- CÓRREGO PORTEIRA – LOTE 17. 



 
 

 

 

662025; 9070918 

 

PONTE 33- PONTE VICINAL 36 – BRADESCO. 

 

654032; 9056286 

 

PONTE 34- ESTRADA DO CEARÁ – BRADESCO. 



 
 

 

 

652937; 9051238 

 

PONTE 35- PONTE VICINAL 10 – BRADESCO. 

 

666472; 9056269 

 

PONTE 36- PONTE VICINAL 34 – BRADESCO. 



 
 

 

 

657652; 9052605 

 

PONTE 37- AÇAIZAL – TIÃO PACHECO – AÇAIZAL. 

 

6674403; 9094092 

 

PONTE 38- PONTE ESTRADA LOTE 5 – JONCON. 



 
 

 

 

688963; 9134326 

 

PONTE 39- PONTE ESTRADA LOTE 5 – JONCON. 

 

693351; 9135807 

 

PONTE 40- AGROVILA – CANARANA. 



 
 

 

 

689758; 9125350 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 

12.1 O proponente vencedor deverá executar a Prestação de Serviços  no local da construção de 

cada ponte e a CONTRATADA deverá ter disponibilidade para a prestação dos serviços de 

imediato, considerando as distâncias da sede do Município até as localidades conforme as 

coordenadas descritas neste Termo de forma DIÁRIA conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, neste Município na zona rural, 

mediante a solicitação do responsável, sendo que todos os custos relativos será do 

proponente vencedor. 

12.2 O proponente vencedor deverá fornecer os serviços de FORMA DIÁRIA conforme a 

solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, nos locais 

indicados pela Secretaria, mediante a solicitação do responsável, todo o custo relativo à 

entrega será do proponente vencedor. 

 

12.3 Os serviços que for solicitados pelo responsável, a partir da solicitação, sendo que a 

solicitação para entrega será conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

 

12.4 O fornecimento dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser fornecidos conforme às 

exigências de qualidade.   

 

12.5 O fornecimento dos serviços deverão ser fornecidos de FORMA DIÁRIA, a partir da 

assinatura do contrato até findar a vigência do mesmo, prevalecendo a situação que ocorrer 

por último, podendo ser prorrogado e alterado (art. 65, §1º da Lei de Licitações).    

 

12.6 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no 

contrato, conforme rege a Lei Federal Nº 8.666/93. 



 
 

 

 

12.7 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no 

contrato, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório, e ainda conforme 

rege a Lei Federal nº8.666/93. 

12.8 O servidor responsável designado como representante do Executivo, para o 

acompanhamento e fiscalização do Contrato será designado pelo Secretário da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.  

 

12.9 A entrega dos produtos estará condicionado à análise e aprovação de amostras por parte do 

contratante. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO. 

 

13.1A adjudicação, em favor da proponente vencedora, será feita pela Pregoeira no final da 

sessão e registrada em Ata. 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

14.1A Homologação desta contratação será feita pelo ordenador de despesas, após recebimento 

do processo concluído pela Pregoeira. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA. 

 

15.1Uma vez notificada de que o Poder Executivo Municipal efetivará a contratação, a 

proponente vencedora deverá comparecer nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à notificação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referencia;  

 

15.2Uma vez contratada, deverá a proponente vencedora iniciar imediatamente a prestação de 

serviços contratados, entregando-os de acordo com o especificado no Termo de 

Referência (Anexo I), e ainda: 

 

15.3Responder pelos danos causados diretamente ao Executivo Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação de serviços contratados, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

Poder Executivo Municipal; 

 

15.4Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for desde que praticada por 

seus empregados durante a prestação de serviços contratados; 

 

15.5Zelar pela perfeita entrega da prestação de serviços contratados, devendo as falhas que 

porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte quatro) horas, a contar da 

notificação; 

 

15.6A prestação de serviços deverá ser dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 

boa técnica; 



 
 

 

 

15.7Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente da prestação de serviços, de modo 

a obter uma operação correta e eficaz; 

 

15.8A prestação de serviços deverá ser de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre 

em perfeita ordem; 

 

15.9Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste Termo de Referencia; 

 

15.10 Manter durante o período de vigência do contrato um Preposto aceito pelo Executivo 

Municipal, para representá-la administrativamente sempre que for necessário; 

 

15.11 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização do Executivo Municipal. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

 

16.1Uma vez decidida a contratação, o Poder Executivo obriga-se a: 

 

16.2Convocar a proponente vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da convocação, assinar o Termo de Contrato ; 

 

16.3Permitir acesso dos empregados da proponente vencedora às suas dependências para 

entrega dos serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

 

16.4Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela proponente 

vencedora; 

 

16.5Fiscalizar, através do Fiscal de contrato, o cumprimento das obrigações assumidas pela 

proponente vencedora, inclusive quanto à continuidade dos serviços contratados que, 

ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela Prefeitura Municipal, não 

deva ser interrompida; 

 

16.6Emitir, por intermédio do fiscal de contrato, relatórios sobre os atos relativos à execução 

do contrato, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à 

exigência de condições estabelecidas neste termo e à proposta de aplicação de sanções; 

 

17. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. 

 

17.1A vigência terá início a partir da assinatura do contrato conforme Art. 57, da Lei Nº 

8.666/93. 

 

18. DA RECISÃO CONTRATUAL. 

 

18.1 O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 



 
 

 

a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; 

b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, 

no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, 

resguardando-se o interesse público; 

c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

18.2O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer 

tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

18.3Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente 

contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse 

público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que 

assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização. 

19. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES. 

19.1 Os objetos contratados poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por 

cento), nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do 

art.65 consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98. 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.  

20.1 A despesa com a presente licitação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

b. Programa: 05.0501.17.512.0501.1.035 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Fontes: 1500 e 

1701. 

21. DO PAGAMENTO. 

21.1 O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de transferência 

Bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada, desde que os produtos estejam em conformidade com as 

exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à licitante vencedora. 

21.2 A Nota Fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para 

emissão da respectiva Ordem Bancária.  

21.3 Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que eventualmente 

vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de 

alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante do SIMPLES, 

deverá apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo. 

22. DAS PENALIDADES. 

22.1 O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 

Contratada à multa de mora calculada sobre o valor proporcional ao bem integrante do 

respectivo item não entregue ou cumprido, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a 

prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte: 



 
 

 

a. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 

b. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, calculada sobre o valor do 

bem em atraso, limitada ao máximo de 10%, sem prejuízo da rescisão unilateral por 

parte do Executivo.  

22.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Poder 

Executivo Municipal poderá, garantida a prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal 

e civil, as seguintes sanções: 

a. Advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações 

necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a 

critério do Executivo Municipal; 

b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor 

da Nota de Empenho; 

c. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. (Artigo 7°, Lei n° 10.520/2002). 

22.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Conta Única da Prefeitura Municipal, via 

depósito identificado, com código fornecido pela Diretoria de Finanças da Prefeitura 

Municipal, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 

22.4 Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou descontada 

por ocasião do pagamento efetuado pelo Executivo Municipal. 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

23.1 A participação neste certame implica plena aceitação dos termos e condições deste Termo 

de Referencia, bem como das normas administrativas vigentes; 

 

23.2 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado 

que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes; 

 

23.3 A Pregoeira poderá, no interesse do Executivo Municipal, relevar omissões puramente 

formais nas propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e 

o caráter competitivo da licitação; 

 

23.4 As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pelo Executivo Municipal, 

nos casos de força maior, devidamente comprovados e para os quais não tenha dado causa a 

licitante vencedora; 

 

23.5 O Município de Conceição do Araguaia-PA reserva-se o direito de revogar total ou 

parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

8.666/93, não cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da citada lei; 

 

23.6 A Pregoeira dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que argüidas até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão do Certame no endereço: Av: 



 
 

 

Vereador Virgolina Coelho, Nº1145, São Luiz IICEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-

PA; 

 

23.7 Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela Pregoeira, de acordo com o que reza a 

Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, os Decretos Nºs. 3.555/2000 e 3.693/2000 e, 

subsidiariamente, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 

23.8 É competente o foro da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da presente licitação. 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, xxxx de xxxxxx de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 

Genebaldo Barbosa Queiroz 

Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Portaria Nº 006/2021 

 

 



 
 

 

 
 
 

                                                       ANEXO I I 
C R E D E N C I A M E N T O 

 
A 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão 
Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 
68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
Pela presente, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) _________________________ o(a), 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº 
_________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail: 
_________________________________ a participar do procedimento licitatório referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, na qualidade de REPRESENTANTE da empresa 
(RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº_________, com sede na ____________________, 
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx.  
 
 
OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada amplos e gerais poderes para formular propostas 
verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta 
empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, 
praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a 

interposição de recursos administrativos. Bem como assinar o Instrumento Contratual a 
ser firmado (este último poder incluir a critério da licitante). 
 
Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 
administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 
representante ora nomeado (a). 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2022. 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 
assim que solicitado seja entregue em mãos da Pregoeira. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A N E X O III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada 
(Licitante), para fins do disposto no subitem 4.1.9 alinha “c” do Edital nº 004/2022, declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 
 
a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 004/2022, Item(s) ____, 
foi elaborada de maneira independente pela (identificar a empresa), 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 Pregão Presencial nº 004/2022, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 
004/2022não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Presencial nº 004/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 004/2022quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 
004/2022não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 004/2022antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 
004/2022não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do Prefeitura Municipal 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. 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 
assim que solicitado seja entregue em mãos a Pregoeira. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL Conceição do Araguaia - PA – Na sala da 
Sessão Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 
CEP: 68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 

 
DADOS DA EMPRESA: 
Razão Social: 
Nome Fantasia:  
Endereço:                                         
No. do CNPJ:                                        No. da Inscrição Estadual:                           No. da 

Inscrição Municipal: 
Telefone:                                                                                Fax:  
E-mail: 
Conta Bancária nº                     Banco:                     Agência: 
Nome para Contato:     Fone/Fax: 
 
 
Prezado Senhor, 
 
Apresentamos nossa proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES 
EM CONCRETO ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 
ARAGUAIA-PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E 
DEMAIS ANEXOS, CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, em conformidade com 

as especificações contidas no Processo Licitatório nº 1398/2022, no Edital do Pregão 
Presencial nº 004/2022e seus Anexos, a qual integra este instrumento, independente de 
transcrição. 
  Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições 
contidas no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, bem como verificamos todas 
as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 

documentos que dela fazem parte.  
  Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de 
qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões 
existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 
serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será 
considerado este último, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu 
objeto. 
 
PP n.º 09/2022, a seguinte taxa de administração, expressa em percentual, conforme abaixo: 

 
II) PROPOSTA: A proposta será apresentada através do preenchimento das planilhas: 
LOTE ÚNICO 

 
 
 

 

ITEM UND QUAN DESCRIÇÃO 

VALOR UNIT POR 

PROFISSIONAL 

INCLUINDO 



 
 

 

TODOS OS 

ENCARGOS E 

TRIBUTOS 

01 HORA 15.585 CARPINTEIRO DE FORMAS  

02 HORA 14.588 SERVENTE DE OBRAS  

03 HORA 8.991 ARMADOR  

04 HORA 5.483 CARPINTEIRO AUXILIAR  

05 HORA 10.597 PEDREIRO  

06 HORA 3.809 
ENCARREGADO GERAL DE 

OBRAS 

 

07 HORA 2.406 

OPERADOR DE BITONEIRA 

ESTACIONARIA 

/MISTURADOR 

 

08 HORA 1.343 AJUDANTE DE ARMADOR  

09 HORA 1.132,76 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO  

10 HORA 256 NIVELADOR  

11 HORA 42 ELETRICISTA  

12 HORA 60 AJUDANTE DE ELETRICISTA  

13 HORA 16 
ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO 

 

14 HORA 16 
AUXILIAR DE ENCANADOR 

O BOMBEIRO HIDRÁULICO 

 

 
 
V) VALIDADE DA PROPOSTA: ______ dias (mínimo de 60 dias). 
 

. 
 
PARA A COMPOSIÇÃO DO CUSTO TOTAL DEVERÃO SER CONSIDERADOS TÃO 
SOMENTE OS ITENS ABAIXO: 

 
a) REMUNERAÇÃO: (salário base do empregado, com os adicionais cabíveis, tais como hora 

extra, DSR, adicional de insalubridade e/ou periculosidade (quando cabível), adicional de 
tempo de serviço, adicional de risco de vida e demais que se fizerem necessários); 

 
b) ENCARGOS SOCIAIS MENSAIS: (INSS-FGTS-SESI/SESC/SENAI/SENAC/ SEBRAE-

INCRA-SALÁRIO EDUCAÇÃO e demais que se fizerem necessários decorrentes de acordo, 
convenção ou dissídio trabalhista); 

 
c) TRIBUTOS: Conforme o enquadramento tributário/fiscal da licitante, e incidentes sobre o 

lucro e/ou faturamento da atividade tais como o imposto de renda (IRPJ), contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL), PIS, COFINS, ISSQN, reversão patronal, e demais obrigações 
tributárias e taxas incidentes sobre a prestação dos serviços a serem contratados.  

 
d) LUCRO MENSAL: Referente à administração dos serviços objeto do referido certame 

devendo a licitante observar o seu regime tributário. 



 
 

 

 
VII) PARA A COMPOSIÇÃO DO CUSTO TOTAL VISANDO DETERMINAR A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO NÃO DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS SEGUINTES ITENS: 
 

a)  Qualquer provisionamento referente a 13° salário, férias + 1/3 constitucional, aviso prévio, 
indenizações, auxílio doença, licença maternidade/paternidade, acidente de trabalho, e 
demais verbas rescisórias decorrentes de acordo/convenção coletiva ou dissídios 
trabalhistas.  

 
b) Os valores relativos a tais verbas deverão ser devidamente comprovados e serão 

reembolsados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano  , 
mediante prévia análise e aprovação, acrescidos da taxa de administração. 

 
c) Os valores relativos ao custo dos benefícios de tíquete-refeição, auxílio transporte, 

assistência médica e seguro de vida em grupo, cujos valores não poderão ser menores que 
os definidos pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

 
d) Os benefícios serão concedidos de acordo com os preceitos legais, com repasse mensal 

dos custos para o Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano  , 
acrescido dos respectivos tributos, de acordo com o enquadramento tributário/fiscal da 
licitante vencedora; 

 
e) Demais despesas administrativas inerentes ao objeto desse certame tais como: 

deslocamentos, hospedagens, alimentações para a realização das atividades fora do 
município, deverão ser devidamente comprovadas e serão assumidas pelo Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano, mediante prévia análise e aprovação. 

 
Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante 
              
Nome legível. 
 
A VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA é de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 
8.666/93. 
  
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2022. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação de proposta referente 
ao Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter na proposta o cabeçalho e rodapé do 
presente formulário. Especificar a marca dos “ oxigenio medicinal  ”  dentre outras 
especificações e características necessárias.  OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 

NO ATO CONVOCATÓRIO ACERCA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

A N E X O  V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 

E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 
 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão 

Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 
68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
. 

 
A empresa______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição Estadual nº 
_____, com sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal 
o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº 
_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, DECLARA, para fins de 
participação do Pregão Presencial nº 004/2022, conforme o disposto no inciso V, do Art. 
27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a 
Constituição Federal. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2022. 

 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e 

endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A N E X O VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR. 

 
A 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de   Conceição do Araguaia - PA – Na sala da 
Sessão Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 
CEP: 68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
. 

 
                   A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_________________ Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na 
________________________, por intermédio do seu representante o(a) 
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro 
Geral nº _________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e 
domiciliado na __________________, Cidade-UF, 
 

DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial nº 004/2022-SRP, não 
existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos 
do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou 
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com o Prefeitura Municipal  ou 
de qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, em âmbito Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo 

ainda, a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de 
vigência do contrato desta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação 
de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período. 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2022. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e 
endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A N E X O VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

A 
Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL Conceição do Araguaia - PA – Na sala da 
Sessão Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 
CEP: 68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
Prezado Senhor, 
 
[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], 
inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo 
[cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito 
no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 
Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), 

 
DECLARA, sob as penalidades da lei, com fins de participação do Pregão Presencial nº 
004/2022e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei 
Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 
 

Declaramos ainda, que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas 
no EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL retro mencionado, bem como verificamos todas as 
especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 
documentos que dela fazem parte. 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2022. 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 

terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 
assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A N E X O VIII 
 

                                 DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO LICITANTE 
 

A 
Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL Conceição do Araguaia - PA – Na sala da 
Sessão Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 
CEP: 68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 

 
(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou 
Responsável Legal, declara, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, que não sejam 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como não 
possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
o por afinidade, ate o terceiro grau, e por afinidade ate segundo grau e que a  empresa não 

está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada, na 
forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93. 

 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
_____________________, em _____ de _____________de 2022. 

 
 

_____________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa e 

carimbo do CNPJ 
 

 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 0ox/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 
obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já esta identificado e 
endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de  Conceição do Araguaia - PA – Na sala da 
Sessão Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 
CEP: 68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
DECLARAMOS para fins de direito e participação do Pregão Presencial nº 

004/2022, na qualidade de proponente que:  
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, comprometendo-nos à realização das contratações necessárias ;   
 

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força 
Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais 

reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o 
fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante 
a vigência do contrato; 

 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser 
fornecido, bem como, ao Edital do Pregão Presencial nº 004/2022; 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________  2022. 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 
assim que solicitado seja entregue em mãos da Pregoeira. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal Conceição do Araguaia - PA – Na sala da Sessão 
Pública de Licitações com sede Travessa Vereadora virgolina coelho n°1145 CEP: 
68540-000 Município de Conceição do Araguaia - PA. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM CONCRETO 
ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 
Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) 
Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 
Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), 
 
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação 
empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto 
ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei 
Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, para fins de cumprimento ao 
disposto no Edital deste Pregão Presencial e participação do referido certame; 
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 

 
( ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal 
n°123, 
de 14.12.2006. 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 
 
( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei 
Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 
 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 
regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para 
efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Por ser verdade, 
firmo a presente declaração.Cidade-Estado, _____ de _________________ de 2022. 
Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente ao 
Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 



 
 

 

formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, desde que em momento oportuno 
assim que solicitado seja entregue em mãos aa Pregoeira. 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO XI 
INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

1 - DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: EST: 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

CEP: TEL (XX) FAX (XX) 

E-MAIL:  

BANCO : AG: C/C: 

NOME P/CONTATO: 

 
2 – DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.  
 

NOME: 
QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço 
residencial, n° do documento de identidade, n° do CPF, e-mail, telefone) 
 
Na qualidade de: (Representante legal ou procurador)  
 

1) Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, contrato social 
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, constante dos documentos de habilitação já existentes no processo;  

2) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular com firma 
reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes para 
formalização do contrato, acompanhado do correspondente documento que comprove os 

poderes do mandante para a outorga, se o mesmo não estiver constando do processo.  
3) Obs.: Este formulário é meramente exemplificativo para a apresentação do anexo referente 

ao Pregão Presencial nº 004/2022, não devendo conter o cabeçalho e rodapé do presente 
formulário, que deverá consta o cabeçalho e rodapé da referida proponente. Este anexo não 
terá obrigatoriedade de esta endereçado ao contratante, aja visto que o mesmo deve esta 



 
 

 

obrigatoriamente dentro do envelope n° 02 DA HABILITAÇÃO e o mesmo já está 
identificado e endereçado ao contratante conforme item 3 do edital. 

 

ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM 

CONCRETO ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA-PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO 
BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E A 

EMPRESA . 

 
PROCESSO Nº 5796/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2022 

CONTRATO Nº     /2022 

 
O presente contrato é firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura E Desenvolvimento 
Urbano de Conceição do Araguaia-PA, pessoa de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

XX.XXX.XXX/0001--XX, com sede na Rua XXXXXX, nº XXXXX, Centro, nesta cidade de 
Conceição do Araguaia - PA, CEP XXXXX-000, doravante  denominada  CONTRATANTE,  

neste ato  representada  pelo  seu  Presidente de Comissão de Licitação, Sr. 
_ , portador da cédula de identidade RG nº  e inscrito no CPF/MF 
sob  o  nº  _,  e  a  empresa ,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 
_ , com sede na Rua/Av.   , nº _     , bairro , na cidade 
de  ,  CEP  , doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por _ , portador da cédula de identidade RG nº _  , e 

inscrito no CPF/MF sob o nº   , nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e alterações, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Resolução Municipal nº  

1.056, de 6 de setembro de 2006, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 40 PONTES EM 

CONCRETO ARMADO TOTALIZANDO 420M NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA-PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 031/2021/SETRAN, PROJETO 
BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
1.2 Considera-se parte integrante deste contrato o Edital do Pregão Presencial e seus Anexos, a 
Proposta apresentada pela CONTRATADA e a ata da sessão do Processo Licitatório. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1 Os serviços contratados deverão ser executados pela CONTRATADA, por solicitação escrita 

da CONTRATANTE que expedirá Ordem de Serviço para inícios dos serviços, mediante 
utilização de pessoal em quantidade e qualificação compatíveis com a perfeita execução dos  
serviços, convenientemente uniformizados e identificados. 

 

2.2 Os serviços deverão ser executados por funcionários da CONTRATADA, respondendo a 
CONTRATADA pelos danos ou prejuízos que possam acarretar. 

 
2.3 Os serviços deverão obedecer as disposições constantes do Anexo I do edital, de acordo 



 
 

 

com as melhores técnicas e com pessoal capacitado 

 
2.4 A CONTRATADA deverá alterar, corrigir ou aperfeiçoar métodos de trabalho, sempre que 
solicitado, que não causem aumento de custo para a execução dos mesmos. 

 
2.5 Na execução dos serviços, os equipamentos e recursos necessários para a prestação dos 

serviços, inclusive EPI’s, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

 
2.6 Os serviços ora contratados não poderão ser objeto de subcontratação ou cessão total ou 

parcial pela CONTRATADA. 

 
2.7 A CONTRATANTE, a fim de cumprirem-se as disposições dos artigos 66, 67 e 73 da Lei nº 
8.666/93, será representada através da Comissão Gestores de Contrato, acompanhando e  

fiscalizando a CONTRATADA e apontando as medidas administrativas julgadas necessárias  

para o bom e fiel cumprimento das disposições contratuais. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
3.1 A Comissão de Gestores de Contrato, emitirá o Atestado de Realização de Serviços. 

 
3.1.1 Para a emissão do Atestado de Realização de Serviços, o fiscal do contrato verificará o 
efetivo cumprimento das especificações dos serviços, previstas no presente contrato, no edital e 

seus anexos. 

 
3.2 A CONTRATADA, ainda, deverá apresentar para a Comissão de Gestores de 
Contratos: 

 
a) Cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que  
prestam serviços vinculados ao contrato; 

 
b) Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários; 

 
c) Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS; 

 
d) Comprovantes de saúde ocupacional. 

 
e) Uniforme da Empresa de acordo com o Anexo I – Tabela 1; 

 
f) EPI’s – Equipamento de Proteção Individual. 

 

3.3.1 O recebimento não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela 
qualidade, correção e segurança dos serviços prestados. 

 
3.3.2 A existência da fiscalização da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa CONTRATADA, na prestação de serviços a serem executados. 

 
3.3.3 A CONTRATADA deverá sanar a irregularidade de acordo com a indicação desta 
Prefeitura Municipal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO REAJUSTE 

 
4.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelos preços 

unitários constantes da sua proposta vencedora, nos quais estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais  

despesas de qualquer natureza. 



 
 

 

 
4.2 O valor total estimado do presente contrato é de R$ ................... ( .................................. ) 
global, sendo R$ ................... (...................................) mensal, conforme proposta comercial 
vencedora apresentada nos autos da licitação em epígrafe, sendo: 

 

 
A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros da dotação orçamentária:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURUTA E DESENVOLVIMENTO URBANO  

Programa: 05.0501.17.512.0501.1.035 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Fontes: 1500 e 1701. 
 

 
4.3 O valor do presente contrato poderá ser reajustável após 12 (doze) meses, contados a partir 
data da expedição da Ordem de Serviço, na forma da Legislação vigente. 

 

4.3.1 Em relação a variação dos custos decorrente da mão-de-obra previstos neste contrato, 
mediante requerimento da CONTRATADA, o reajuste será com base no percentual dado por  

acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, desde que vinculada às datas-bases destes 
instrumentos. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
5.1 O pagamento será mensal e efetuado pela CONTRATANTE, referente ao mês anterior, no  

prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de 
depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, devidamente atestada pela Comissão  

de Gestores de Contrato, condicionada a apresentação dos documentos relacionados, sem os  

quais não serão encaminhadas para pagamento: 

 
a) Comprovantes de recolhimento do FGTS referentes aos seus empregados em atividade nas 
dependências da CONTRATANTE; 

 
b) Comprovantes de recolhimento do INSS referentes aos seus empregados em atividade nas 
dependências da CONTRATANTE; 

 
c) Respectiva G.P.S. (Guia da Previdência Social), emitida em conformidade com a Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009; 

 
d) Prova do recolhimento mensal do FGTS por meio das guias de recolhimento do Fundo de  
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; 

 
e) Comprovantes de recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
que deverá estar referido ao município da prestação do serviço, em consonância com as  
disposições contidas na Lei Complementar nº. 116, de 31.07.03; 

 
f) Cópia da folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, 

identificando o número do contrato, relacionando respectivamente todos os segurados alocados 
à prestação dos serviços no CONTRATANTE informando e apresentando: 

 
f.1) Nome dos segurados; 

 
f.2) Cargo ou função; 

 
f.3) Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das  
contribuições previdenciárias; 

f.4) Descontos legais; 
 

f.5) Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família; 



 
 

 

 
f.6) Totalização por rubrica e geral; 

 
f.7) Resumo geral consolidado da folha de pagamento e cópia dos holerites pagos; 

 
g) Cópia do demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por  
CONTRATANTE, com as seguintes informações: 

g.1) Nome e CNPJ do CONTRATANTE; 

 
g.2) Data de emissão do documento de cobrança; 

 
g.3) Número do documento de cobrança; 

 
g.4) Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) da nota fiscal; 

 
g.5) Totalização dos valores e sua consolidação. 

 
5.1.1 As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao 
período de execução e por tomador de serviço (CONTRATANTE), sendo compostas por: 

 
a) Comprovante de recolhimento/declaração; 

 
b) Relação de Tomadores / Obras - RET, contendo Relação de Trabalhadores - RE. 

 
5.2 Serão conferidos os documentos da CONTRATADA relativos às obrigações sociais (CND - 
Certidão Negativa de Débito; CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS, e CNDT – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), que demonstrem a situação regular da empresa no  

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Constatada qualquer irregularidade, a 
CONTRATADA será notificada para regularização. Persistindo a irregularidade, a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

 
5.3 A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente nesta Prefeitura Municipal. 

 
5.4 Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente  

solicitada à CONTRATADA carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, 
que deverá ser encaminhada a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento 
urbano no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
5.4.1 O prazo de pagamento será prorrogado por igual número de dias consumidos nas 
correções. 

 
5.4.2 Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 

pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 
5.5 A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal, em nenhuma hipótese 
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de  
efetuar o pagamento devido aos seus empregados. 

 
5.6 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano poderá sustar o 

pagamento de qualquer fatura, no todo ou parte, nos seguintes casos: 

 
a) Execução defeituosa dos serviços; 

 
b) Existência de qualquer débito para com o erário público; 



 
 

 

c) Existência de débitos para com terceiros relacionados com os serviços contratados e que  
possam por em risco o seu bom andamento ou causar prejuízos materiais ou morais à 
Prefeitura Municipal. 

 
5.4 Fica cientificada a CONTRATADA de que no ato do pagamento a Prefeitura Municipal, 

através da Diretoria de Finanças, fará a retenção de 11% (onze por cento) do valor das faturas 
dos credores que enquadrem na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, 

no que couber. 

 
5.5 Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos  

preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
6.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data da 

emissão da ordem de serviço. 

 
6.2 O prazo de que trata esta Cláusula poderá ser prorrogado mediante Termo Aditivo, por 

acordo das partes, respeitando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
6.3 A contratada deverá comunicar a Prefeitura Municipal, mediante ofício, seu desejo ou não 
na prorrogação do contrato, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, anteriores ao 

término da avença, para análise da Prefeitura Municipal. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1 A CONTRATANTE se obriga a: 

 
7.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através da Comissão de Gestores de 
Contrato, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
7.1.1.1 Fiscalizar o contrato com o objetivo de verificar o pagamento dos salários, vale-transporte 

e auxílio alimentação, assegurar que a omissão destas verbas seja caracterizada como falha em 

sua execução, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com o Município, nos 

termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

7.1.1.2 Fiscalizar o contrato com o objetivo de verificar o recolhimento das contribuições 

previdenciárias, observando os aspectos abaixo: 

 
a) a obrigatoriedade na viabilização do acesso dos empregados, via internet, por meio de senha 

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, para que consultem se as 

suas contribuições previdenciárias estão sendo recolhidas; 

 
b) instituir como falta grave, caracterizada como falha em sua execução, o não recolhimento das 

contribuições sociais da Previdência Social, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem 
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o 

Município, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

7.1.1.3 Fiscalizar o contrato com o objetivo de verificar o recolhimento do Fundo de Garantia do  
Tempo de Serviço – FGTS, observando os aspectos abaixo: 

 
a) a obrigatoriedade da viabilização da emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica  

Federal para todos os empregados; 

 
b) instituir como falta grave, caracterizada como falha em sua execução, o não recolhimento do 



 
 

 

FGTS dos empregados, que poderá dar ensejo à rescisão da avença, sem prejuízo da aplicação 
de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Município, nos termos do  

art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 
7.1.2 Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 
7.1.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições, preços pactuados e  

prazos estabelecidos neste contrato; 

 
7.1.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1. A CONTRATADA se obriga a: 

 
8.1.1 Cumprir fielmente o contrato, de modo que os serviços avençados se realizem com 
profissionalismo e perfeição, e segurança dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas; 

 
8.1.1.1 Autorizar a CONTRATANTE a reter os pagamentos devidos em valores correspondentes 

às obrigações trabalhistas inadimplidas pela contratada, incluindo salários e demais verbas  

trabalhistas, previdência social e FGTS, concernentes aos empregados dedicados à execução 
do contrato; 

 

8.1.1.2 Autorizar a CONTRATANTE a realização de pagamentos de salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos empregados da contratada, bem assim das contribuições 
previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos; 

 
8.1.1.3 Possibilitar que a CONTRATANTE realize depósitos dos valores retidos cautelarmente 

junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento  

dos salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e do FGTS, 
quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria administração, dentre  

outras razões, por falta da documentação pertinente, tais como folhas de pagamento, rescisões  

dos contratos e guias de recolhimento; 
 

8.1.2 Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado; 

 
8.1.3 Fornecer aos seus empregados EPI’s, uniformes e crachá de identificação, de uso 
obrigatório, para acesso às dependências da Contratante;. 

 

8.1.3.1 Os uniformes e os equipamentos de segurança (EPI’s) deverão ser fornecidos a cada  
empregado, sendo dois conjuntos completos, ao início da execução do contrato, devendo ser  
substituídos quando solicitado pela Comissão de Gestores de Contrato por motivo de desgaste  

prematuro. 

 
8.1.3.2 O uniforme deverá ser fornecido a cada um dos seus empregados. 
8.1.4 Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade, mencionando os respectivos  
endereços residenciais e comunicando qualquer alteração; 

 
8.1.5 Manter um supervisor, com poderes de preposto, durante toda a vigência contratual; 

 
8.1.6 A supervisão dos serviços será realizada semanalmente com o prévio conhecimento da  

Comissão de Gestores de Contrato, ou todas as vezes que a Comissão entender necessária  
para a avaliação da execução dos serviços; 

 
8.1.7 Receber as reivindicações apresentadas a Comissão de Gestores de Contrato, procurando 
dar - lhe o devido retorno quanto aos pleitos formulados; 



 
 

 

 
8.1.8 Repassar aos funcionários todas as orientações necessárias ao correto desempenho de  

suas funções; 

 
8.1.9 Fazer o controle das folhas de ponto dos profissionais que executarão os serviços,  

acompanhando diariamente seu correto preenchimento; 

 
8.1.10 Suprir toda e qualquer falta no posto de trabalho por outro profissional que atenda aos 
requisitos técnicos exigidos; 

 
8.1.11 Manter controle acerca da realização de serviços em horas suplementares que, 
porventura, fizerem-se necessárias; 

 
8.1.12 Recrutar, em seu nome sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessários à  

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer  
outros em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do araguaia-
PA, especialmente no que tange à representação processual perante a Justiça de forma geral, 
e particularmente a trabalhista 

 
8.1.13 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e social; 

 
8.1.14 Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como 
durante a vigência do Contrato de Trabalho de seus empregados, os exames médicos exigidos, 
apresentando-os a fiscalização, quando solicitados; 

 
8.1.15 Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução dos serviços sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e  
outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

 
8.1.16 Atender de imediato às solicitações quanto a substituições de empregados considerados 
inadequados para a execução dos serviços; 

 

8.1.17 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos seus empregados, 
apresentando relatórios mensais de frequência. 

 
8.1.18 Relatar toda e qualquer irregularidade observada nos locais de execução dos serviços; 

 
8.1.19 Apresentar, mensalmente, juntamente com as faturas relativas aos serviços executados,  
os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS referentes aos seus empregados em 

atividade os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS referentes aos seus empregados 
em atividade nas dependências da CONTRATANTE, sem os quais não serão encaminhadas  
para pagamento. 

 
8.1.20 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os seus 
empregados em atividade, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais para o exercício das 

atividades; 

 
8.1.21 Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-

PA ou a terceiros, por seus empregados, durante a execução dos serviços, desde que fique 
comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

8.1.22 Responsabilizar-se integralmente pela guarda dos equipamentos mantidos nas 
dependências da CONTRATANTE, ficando estabelecido que não caberá a esta qualquer 

responsabilidade sobre esses equipamentos de propriedade da CONTRATADA; 

 



 
 

 

8.1.23 A Contratada poderá oferecer, às suas expensas, não onerando de forma alguma o 

contrato, equipamentos que julgar convenientes para a perfeita execução dos serviços ou  
solicitá-los a Comissão de Gestores de Contratos, que submeterá a proposta à autoridade  
competente para a decisão; Regulamentadoras, e a Lei Municipal nº 8.522, de 12 de dezembro 

de 2001 e alterações; 

 
8.1.24 Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a 

Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade  
fiscal; 

 
8.1.25 Responsabilizar-se pela não violação de sigilo dos documentos e assuntos internos da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-

PA; 

 
8.1.26 Providenciar para que todos os seus empregados em atividade cumpram as normas 

relativas à segurança dos locais onde serão executados os serviços; 

 
8.1.27 Providenciar para que todos os seus empregados em atividade mantenham disciplina nos 

locais de execução dos serviços, orientando e instruindo seus subordinados na forma de agir,  
promovendo a substituição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a notificação, 

de qualquer empregado cuja conduta seja considerada inconveniente, por não atender às 

recomendações ou não cumprir com suas obrigações; 

 
8.1.27.1 É vedado qualquer tipo de jogo, bem como venda de rifas e bilhetes, a circulação de 

listas e pedidos de qualquer natureza; 

 

8.1.27.2 É vedada a permanência dos empregados nas dependências do órgão no qual serão  
prestados serviços, antes ou depois dos horários de trabalho; 

 
8.1.27.3 É vedado aos empregados da contratada utilizar ou colocar em funcionamento 
máquinas ou aparelhos de propriedade da CONTRATANTE, abrir armários, gavetas ou 

invólucros de qualquer espécie, sem autorização prévia do chefe da repartição competente; 

 
8.1.27.4 É vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências do órgão no 
qual serão prestados os serviços. 

 
8.1.28 Utilizar os materiais e recursos cedidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura E 
Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia-PA, exclusivamente, no cumprimento do 
objeto pactuado; 

 
8.1.29 Receber e providenciar as determinações da Comissão de Gestores de Contrato quanto  
aos serviços normais e suplementares; 

 
8.1.30 Apresentar declaração de que cumpre a NR 6 – Equipamento de Proteção Individual- EPI, 
em especial quanto à recomendação, por profissional especializado, do EPI adequado à 
proteção dos funcionários para o exercício das atividades; 

 
8.1.31 Tomar todas as providências e cumprir as obrigações na Legislação Específica de  
Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro 
de 1977, a Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Empregado e  

suas Normas Regulamentadoras, e a Lei Municipal nº 8.522, de 12 de dezembro de 2001 e  
alterações; 

 
8.1.32 Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE: 
a) Relação dos equipamentos de proteção individual, que serão utilizados para a perfeita  

execução dos serviços; 

 
b) Relação de funcionários e as respectivas funções, necessários à execução dos serviços. 

 



 
 

 

10.1.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá constar expressamente 

que assegurará o pagamento de: 

 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

 
c) quaisquer multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada. 

8.1.33 Enviar à Comissão de Gestores de Contrato, quando solicitado, cópia da seguinte 
documentação, conforme for o caso: 

 
a) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 
b) PCMSO – Programa de Saúde Médico Ocupacional; 

 
c) Constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, com o respectivo número de 
registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

 
9.1 O objeto poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos 

termos do § 1°, artigo 65, da Lei 8.666/93. 

 

9.2 Caso haja alguma modificação do objeto do contrato, ou alguma modificação necessária do  
valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos  
limites permitidos pela Lei 8.666/93, ficará a critério da Câmara a alteração do contrato. 

 
9.3 O Contrato poderá ser alterado por acordo das partes, no caso de ocorrência de fatos  

imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

para restabelecer a relação que ambas fizerem inicialmente entre os encargos do contrato e a  

retribuição da Câmara para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do  
equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS 
 

10.1 A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar 

por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global estimado deste contrato, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis contado da assinatura do contrato, devendo ser renovada a cada  

prorrogação. 

 
10.1.1 A modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA é ......, no valor de ....  

10.2 A exigência de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei Federal nº  
8.666/1993, com validade durante a execução do contrato e será liberada ante a comprovação  
de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e 

que caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da  
vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas  
diretamente pela Administração. 

 
10.3 Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a  

indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,  
obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta 



 
 

 

e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 
11.1 As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplência, são as 

seguintes: 

 
11.1.1 Advertência; 

 
11.1.2 Multa; e 

 
11.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Direta e Indireta do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 
11.2 A Inexecução total ou parcial do contrato acarretara, a critério da Prefeitura Municipal, a 
aplicação das seguintes penalidades: 

 
I – atraso de até 05 dias = multa de 0,2% por dia de atraso; 

 
II – atraso de 06 a 10 dias = multa de 0,3% por dia de atraso; 

III – atraso de 11 a 15 dias = multa de 0,4% por dia de atraso; 

IV – Inexecução Parcial = multa de 20% do valor referente as obrigações não cumpridas ou 

diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida,  

prevalecendo a de maior valor, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o  

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

 
V – Inexecução Total = multa de 30% do valor total do contrato ou diferença do preço resultante 
de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor,  
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a  

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

 
§ 1 o atraso superior a 16 dias será considerado inexecução parcial ou total do ajuste, conforme 

o caso. 

 
11.3 O descumprimento injustificado de prazos fixados para execução dos serviços ensejarão a 

aplicação das multas, que incidirão sobre o valor das obrigações não cumpridas. 

 
11.4 A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21.06.93 e suas alterações e na 
Lei 10.520/02. 

 
11.4.1 O cálculo das multas acima será a base de juros compostos, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas neste edital, na Minuta do Contrato, na Lei no 8.666/93 e na Lei 

10.520/02. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
11.5 As multas serão cobradas administrativamente, por meio de procedimento distinto, podendo 

ser descontadas da garantia prestada, se houver, dos pagamentos ou, quando for o caso,  
inscritas em divida ativa e cobradas judicialmente. 

 

11.6 O prazo para pagamento das multas será de ate 30 (trinta) dias, contados da data do  
recebimento da intimação por via postal ou por oficio devidamente recebido. 

 
11.7 O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, 
sujeitá-la-á, também, as penalidades previstas na Lei 10.520/02 e, no que couber, na Lei  
8666/93. 

 



 
 

 

11.8 O procedimento para recolhimento das multas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
desenvolvimento urbano será aquele estabelecido como regra pela Comissão de Gestores de 
Contrato. 

 
11.9 A aplicação de penalidade respeitará o contraditório e a ampla defesa, nos termos do § 2º  
do artigo 87 da Lei no 8.666/93. 

 
11.10 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município 
de São Jose do Rio Preto, Estado de São Paulo, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, ou enquanto  
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º da Lei federal no 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
11.11 As multas serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou 

notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA. 

 
11.12 As penalidades previstas neste instrumento convocatório tem caráter de sanção 

administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa CONTRATADA da  

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao 
Município de Conceição do Araguaia-PA. 

 
11.13 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
12.1 A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 
estabelecidas no presente contrato, assegurará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

desenvolvimento urbano o direito de reincidi-lo por rescindido, mediante notificação, através de 

ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e desenvolvimento urbano declarar rescindido o presente 

contrato nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as  

demais penalidades previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
12.2 O presente contrato poderá ainda ser rescindido por: 

 
a) quaisquer motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores 
alterações; 

 
b) Subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

 
c) Desentendimento as determinações regulares da autoridade competente para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, bem como às de seus superiores; 

 
d) Não pagamento em dia dos seus empregados. 

 

12.3 No caso de rescisão por razões de interesse público, o CONTRATANTE enviará à 
CONTRATADA aviso prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias . 

 
12.4 A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos casos previstos nos incisos IX, X e XVII, do artigo 78, da Lei Federal n. 
8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 
12.5 Em qualquer caso de rescisão será observado o disposto no parágrafo único do artigo 78,  
da Lei Federal n. 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 

 
13.1. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do 



 
 

 

presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

 
13.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, salvas as supressões resultantes de acordo celebrado entre  
as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº  

8.666/1993; 

 
13.3. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto  
no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
13.4. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o período de vigência do contrato, as 
condições de habilitação exigidas no edital. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA –, com renúncia dos 
demais, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação 
deste pregão, seu contrato e demais atos deles decorrentes; 

 
14.2. E por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente 

contrato, firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e validade, perante as testemunhas abaixo 
nomeadas. 
_ ,       de de 2022. 

[local] [data] 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
_   

 

Testemunhas 
Nome: RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
RECIBO DE ENTREGA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022 

 
Recebi (emos) da A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano de Conceição do Araguaia-PA, e demais órgãos participantes o edital da Licitação na 

modalidade de PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL expedida dia 11 de Abril de 2022 
contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser devolvida a unidade 
administrativa referida até o dia 27 de Abril de 2022 às 10h:30 devidamente preenchida 
com os valores unitários e total, bem como o prazo de validade da proposta, o prazo de 
pagamento e o prazo de entrega.  

 

Estamos cientes que o não comparecimento na data, hora e local do certame, 
configurará o meu manifesto desinteresse. 
 

Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das 
propostas bem como de todos os meus direitos e deveres como licitante. 
 
 
................................................... , ........... de .............................. de ..................... 
 
 
                                                                                                                                        
 
Assinatura do Interessado 

 
 
 
 
                                                                                                  
 
      

 
                                                                                                Carimbo CNPJ 
 
Interessado:  
Endereço: 
CNPJ(MF): 
E-mail: 

 


