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1- PREÂMBULO 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, 

designada pela Portaria nº 406/2020, de 03/11/2020,  formada por Edito Fausto da 

Conceição Lima,  Eva Vilma Pitombeira dos Reis, Tatiane de Souza Bendinelle e Jane 

Hellen Pessoa dos Santos presidida pelo primeiro, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar, na forma do disposto na Lei nº 8.666/93 e alterações, Licitação 

na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, tendo por objeto a 

seleção, julgamento e classificação de propostas apresentadas, visando à execução da obra 

descrita na Cláusula Segunda, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por 

PREÇO GLOBAL, inclusive com fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e 

instalações provisórias necessárias, por conta da empresa a ser contratada, em consonância 

com a legislação supracitada e legislação complementar, e ainda, de acordo com as condições 

estabelecidas deste Edital e seus anexos. 

1.1 - DO LANÇAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 

1.1.1 – Data de Publicação: 03/05/2021 

1.1.3 -Meio de publicação: Quadro Oficial de Avisos da PMBJT, Diário Oficial da União, Diário 

Oficial dos Município, Portal Transparência do Município e Portal Jurisdicionado TCM. 

1.2 - DATA PARA VISITA TÉCNICA: 

1.2.1 - Fica estabelecida a data de 03/05/2021 e 18/05/2021, às 08:30hs, para realização da 

visita técnica ao local onde será executada a obra.  

1.3 - RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS: 

1.3.1 - Data/hora: 20/05/ 2021 às 08:30hs  05 (cinco)  minutos de tolerância. 

1.3.2 - Local: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA, 

Av. Jarbas Passarinho, s/n, – Bairro Centro – CEP.: 68.525-000.   

 A/C: Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

1.4 - MEIOS PARA CONTATO: 

1.4.1 - Os contatos poderão ser feitos na Sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins-PA – Av. Jarbas Passarinho, S/N – Bairro Centro – CEP.: 68.525-000.  - A/C: Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, de segunda a sexta feira, no horário das 00:00 às 12:00h ou 

pelo e-mail: cplbjt2017@hotmail.com. 

1.5 - DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: 

1.5.1 - O Edital se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na sede da 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, na Avenida Jarbas Passarinho, s/n, Bairro Centro, e 

poderá ser visualizado no endereço eletrônico  https://bomjesusdotocantins.pa.gov.br/ou poderá ser 

solicitando o seu envio por e-mail para cplbjt2017@hotmail.com.  

1.5.2 – A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos deste 

Edital, poderá consultar a Comissão de Licitação, através de carta protocolada, ou através do e -

mail: cplbjt2017@hotmail.com, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação. 

2 - DO OBJETO 

2.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NOS 

BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO. 

3 - DA VISITA TÉCNICA 

3.1 - A Visita Técnica será feita pelo Licitante, às suas expensas, nas datas e horário 

estabelecido no preâmbulo deste Edital, Sub-Item 1.2, junto com profissional indicado pela 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA. 

https://bomjesusdotocantins.pa.gov.br/
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3.1.1 - O LOCAL DE PARTIDA SERÁ A SEDE DA PREFEITURA, sito a Av. Jarbas Passarinho, 

s/n – Bairro Centro – Bom Jesus do Tocantins. 

3.2 - A Licitante deverá apresentar Atestado de vistoria técnica, fornecido pela Prefeitura de 

Bom Jesus do Tocantins-PA, comprovando que vistoriou o local de execução dos serviços, na 

sua totalidade e que é detentora de todas as informações relativas à sua execução, conforme 

Anexo VIII. 

3.3 - A vistoria somente poderá ser realizada pelo Engenheiro Civil ou responsável técnico da 

empresa Licitante, devidamente comprovado na ocasião da vistoria, pela certidão de registro e 

quitação do CREA em plena validade.  

3.4 - A visita técnica aqui referida é condição obrigatória para que a licitante habilite-se a 

participar do certame licitatório, não sendo permitida a sua realização em nenhuma outra data, 

diferente daquela informada no preâmbulo deste edital. 

3.5 - A Licitante não poderá, em nenhuma hipótese, propor posteriores modificações nos 

preços e condições constantes de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e 

informações sobre os serviços, condições de realização dos mesmos e/ou quaisquer outras 

relativas ao objeto da contratação. 

4 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 - O prazo máximo para execução da obra, objeto da presente Tomada de Preços será de 90 

(noventa) dias corridos, a ser contado a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da 

Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal, autorizando o início das execuções físicas, 

conforme abaixo especificado: 

4.2 - O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos a partir do 

recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura Municipal 

autorizando o início das execuções físicas. 

4.3 - A ocorrência de paralisação da obra pela CONTRATADA deverá ser registrada no Diário 

de Obra para efeito de apuração de responsabilidades. 

5 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 

5.1 - O tipo de licitação adotado para a execução da obra é a de MENOR PREÇO GLOBAL, de 

acordo com o disposto no art. 45, inciso I, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação 

orçamentária, prevista no orçamento fiscal vigente.   

1111 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo - SEMOB 

1111.15121211008.1.013 – Recuperação de Ruas e Avenidas  

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

7 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

7.1 - Somente poderão participar desta licitação empresas do ramo, que comprovem 

experiência e capacidade, nos termos solicitados no presente edital, e que estejam cadastradas 

na Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA até o terceiro dia anterior ao da entrega 

dos documentos de habilitação e das propostas.  

7.2 - Os licitantes interessados em efetuar o Cadastro de que trata o item 7.1, deverão dirigir-

se à Comissão Permanente de Licitação, que funciona no prédio Sede da Prefeitura Municipal 

de Bom Jesus do Tocantins/PA, sito à Av. Jarbas Passarinho, S/N – Bairro Centro – CEP.: 

68.525-000. 

7.3 - Estão impedidas de participar desta licitação: 

7.31 - Empresas consorciadas; 

7.3.2 - Empresas distintas, através de um único representante; 
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7.3.3 - Empresas suspensas, ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de falência ou 

concordata; 

7.3.4 - Empresas que se enquadram no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

7.4 - A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e 

penalidades legais aplicáveis. 

7.5 - Não poderão participar da licitação, empresa que não comprovarem licenciamento 

ambiental do objeto da licitação (LO). 

 

8 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

8.1 - Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 

adotados os critérios estabelecidos nos Arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, quais 

sejam: 

8.1.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, 

a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002; 

devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro de Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso; 

8.1.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

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

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação; 

8.1.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.3 deste Edital, 

implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 

da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação; 

8.1.5 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte; 

8.1.6 - Para efeito desta Licitação (Tomada de Preços), de acordo com o § 1º, art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, entende-se por empate, àquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

8.1.7 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

a) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do caput deste artigo, serão convocados as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei 

complementar 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique quem 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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8.1.8 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem  deste Edital, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.1.9 - O disposto no subitem 8.1.7 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; a microempresa ou empresa de 

pequeno porte, no caso do empate previsto no subitem 8.1.6, mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo definido pelo Presidente da Comissão de 

Licitação, sob pena de preclusão. 

9 - DA INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO AOS INTERESSADOS 

9.1 -Até o quinto dia útil anterior à data fixada para recebimento dos documentos de 

habilitação e das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº TP 2/2021-002, por 

escrito, no seguinte endereço: 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

AV. JARBAS PASSARINHO, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP.: 68.525-000 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº TP 2/2021-002 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 

9.2 - As dúvidas e esclarecimentos formulados por proponentes serão formalizados pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS por meio de ADENDOS, sem a 

identificação da fonte que solicitou os esclarecimentos, tornando-se parte integrante do 

processo licitatório. 

9.3 - A PREFEITURA disponibilizará os ADENDOS a todos os proponentes que tenham 

adquirido o presente Edital, através do Jornal Diário Oficial da União, Diário Oficial dos 

Municípios, Portal transparência do Município ou pessoalmente, correspondente ao 

número da Tomada de Preços licitada. O acompanhamento dos adendos nos endereços 

citados anteriormente será de total responsabilidade do licitante, não cabendo a 

PREFEITURA qualquer sanção pelo desconhecimento dos adendos disponibilizados. 

9.4 -Não deverão ser considerados pelos proponentes, na elaboração de suas propostas, 

quaisquer esclarecimentos e informações obtidos de forma diferente à citada no subitem 9.2. 

9.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a PREFEITURA, o 

proponente que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a data fixada para 

recebimento das propostas. 

9.6 - A elaboração da proposta, bem como a apresentação dos documentos exigidos neste 

Edital, a visita ao local da obra e a participação nas sessões públicas a serem realizadas, são de 

inteira responsabilidade da empresa proponente, não cabendo em qualquer hipótese a 

Prefeitura Municipal o ressarcimento dos valores despendidos com a sua elaboração, mesmo 

em caso de cancelamento do processo licitatório. 

10 - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 

10.1 - As licitantes participantes deverão estar representadas na data, hora e local de abertura 

da licitação, por apenas um representante legalmente habilitado, devidamente munido de 

credencial expedida pelo responsável legal da empresa, com cópia do contrato social (ou 

equivalente), onde conste a expressa responsabilidade para representar a licitante na presente 

licitação. 

10.1.1 - A referida credencial deverá estar anexada na parte externa do envelope nº 01 

(habilitação), cujo credenciado será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 

licitatório, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento 

de identificação. 
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10.1.2 - Para cumprimento da exigência acima, a licitante poderá utilizar o modelo de 

Carta de Credenciamento contido no Anexo IV, deste Edital.  

10.2 - A não apresentação ou incorreção no documento de credenciamento, não inabilitará o 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela licitante, inclusive de 

assinar ata. 

11 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

11.1 - A documentação para habilitação e as propostas deverão ser apresentadas em 2 (dois) 

envelopes distintos, lacrados e identificados da seguinte forma: 1.1.1 - ENVELOPE 01: 

Documentos de Habilitação 

ENVELOPE Nº 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

AV. JARBAS PASSARINHO, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP.: 68.525-000 

Tomada de Preços nº 2/2021-002 

Licitante (Razão Social):....................................................  

Endereço: ....................................................................... 

11.1.2 - ENVELOPE 02: Proposta de Preços 

ENVELOPE Nº 02  

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

AV. JARBAS PASSARINHO, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP.: 68.525-000 

Tomada de Preços nº 2/2021-002 

Licitante (Razão Social):....................................................  

Endereço: ....................................................................... 

 

12 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1 - AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR NO ENVELOPE Nº 01, OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, EM 01 (UMA) VIA, EM CÓPIA AUTENTICADA, OU 

ACOMPANHADA DO ORIGINAL, PARA AUTENTICAÇÃO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:  

12.1.1 - Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 

12.1.1.1-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 

órgão competente, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades 

empresárias por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

12.1.1.2 -Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples e sociedade cooperativa, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

12.1.1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

12.1.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

12.1.1.5 - Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da licitante , 

juntamente com Certidão Especifica Digital, de todos os atos averbados e Certidão de 

inteiro teor contendo todos os dados de movimentação e arquivamentos da licitante 

interessada em participar deste referido certame com validade máximo de 90 (Noventa) dias, a 

contar da data da sua emissão; 

12.1.2 - Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 
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12.1.2.1 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto desta licitação; 

12.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, com apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, incluindo a 

regularidade Previdenciária (INSS); 

12.1.2.3 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 

Licitante; 

12.1.2.4 - Alvará de funcionamento da empresa, expedido pela Prefeitura de sua sede; 

12.1.2.5 –Certidão Negativa da Fazenda Estadual, no caso do Estado do Pará, as empresas 

oriundas do mesmo deverão apresentar Certidão Negativa Tributária e Não-Tributária; 

12.1.2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

mediante apresentação de Certificado de Regularidade - CRF, expedido pela Caixa Econômica 

Federal. 

12.1.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT) 

12.1.3 - Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

12.1.3.1 -Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida por Cartório Distribuidor da 

Sede do licitante, dentro do prazo de validade; 

12.1.3.2 - Balanço patrimonial do último exercício social, devidamente registrado no órgão 

competente, que comprove o Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor da proposta apresentada pela licitante na licitação. 

Observação: O balanço deverá estar assinado por profissional devidamente regular junto ao 

seu Conselho de Classe e se apresentar conforme abaixo: 

a) Deverá conter o Selo de Habilitação Profissional – DHP e/ou anexar o Certificado de 

Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua validade; 

b) O balanço patrimonial deverá estar registrado no órgão competente e não o Termo       de 

Abertura e/ou Encerramento.  

Nota: No caso de empresas constituídas a menos de um ano, apresentar balanço dos últimos 

meses de atividades. 

12.1.3.5 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será avaliada pelos números 

das demonstrações contábeis, em função dos índices abaixo:  

ILC = AC, onde:  

                            PC 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

AC  = Ativo Circulante 

PC  = Passivo Circulante 

Será considerada habilitada neste item a empresa que atingir 

ILC igual ou superior a 1 (um). 

ISG = INDICE SOLVENTE GERAL 

ISG = Total do Ativo 

Total do Passivo Circulante  

Será considerada habilitada neste item a empresa que atingir 

ISG superior a 1 (um).  

12.1.4 - Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

12.1.4.1 - Certidão de Registro de Quitação de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA; 

12.1.4.2 -Atestado de Capacidade Técnica, juntamente com a Certidão de Acervo Técnico (CAT 

/ CREA) em nome do Responsável Técnico indicado pela licitante, fornecidos por pessoas 
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jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços de 

características semelhantes as da presente licitação, de conformidade com as limitações 

estipuladas no inciso I, do § 1º, do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.4.3 – Em relação ao item anterior a licitante deverá apresentar documento que 

caracterize que o Responsável Técnico indicado tem vínculo com a mesma, onde se caracterize 

que o mesmo seja: funcionário, sócio ou proprietário da mesma na data prevista para entrega 

das propostas. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da 

cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou do contrato social. Para funcionário 

a comprovação deverá ser feita através da Carteira de Trabalho e da ficha de empregado ou de 

contrato de trabalho autenticado em cartório e com ART do contrato registrado no CREA. 

12.1.4.4 –  Comprovação de capacitação técnico-operacional, através de apresentação de um 
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, devidamente identificada em nome do licitante relativo a execução de obra ou serviço 
de engenharia/arquitetura,  compatível em características,  quantidades  e prazos com o objeto 
da presente licitação,   envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação. 

12.1.4.4.1 – As parcelas de maior relevância  para fins deste Edital serão:  

12.1.4.4.1.1 – Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 Af_11/2019, execução de 
pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c Af_11/2019, transporte de mistura betominosa 
ar quente com caminhão com caçamba termina de 06m³ -rodovia pavimentada, execução de 
pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder-exclusive carga e transporte 
Af_/2019, guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concretos , moldado in loco em trecho reto 
com extrusora, 45cm base (15 cm base da guia mais 30cm base da sarjeta) x 22 cm de altura 
Af_06/2016 com no mínimo 50%.  

12.1.4.5 – Os atestados mencionados no item  anterior, para serem aceitos deverão conter as 
seguintes informações:  

1 – Descrição das características das obras ou serviços compatíveis em características, 
dimensão e complexidade do objeto licitado; 

2 – Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total; 

3- Em caso de subcontratação de serviço, apresentar autorização do contratante principal. 

12.1.5 - Outros Documentos: 

12.1.5.1 -CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Bom 

Jesus do Tocantins/PA; 

12.1.5.2- Declaração de habilitação de Microempresa e Empresa de pequeno Porte, conforme 

Anexo V, quando devida; 

12.1.5.3 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, ou seja, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e não utiliza mão-de-obra de menor de 16 anos, devidamente assinada por 

representante da empresa, conforme Anexo VI; 

12.1.5.4 - Declaração de que o licitante recebeu os documentos relativos à presente licitação, 

conforme modelo Declaração do Licitante (Anexo VII), a ser firmado pelo Licitante; 

12.1.5.5 -Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura, conforme Anexo VIII; 

13 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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13.1 - A proposta de preços, (envelope nº 02), deverá ser elaborada de acordo com a 

legislação em vigor, pertinente ao objeto da presente licitação e apresentar os seguintes 

requisitos: ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada, escritas em 

língua portuguesa, sem emendas, rasuras e/ou repetições, em papel timbrado da 

empresa. 

13.1.1 – A proposta deverá apresentar planilha de quantidade e preços, planilhas de 

demonstrativo financeiro, cronograma financeiro, composição de preços unitários, encargos 

sociais de mensalista e horista, composição de BDI. 

13.1.2 - Para elaboração da proposta, o licitante poderá utilizar o modelo de Carta Proposta, 

conforme (Anexo III), deste Edital; 

13.2 - Dentro de um único “envelope nº 02 - Proposta de Preços” a concorrente colocará os 

seguintes documentos: 

13.2.1 - Carta Proposta, acompanhada de planilhas, conforme Anexo III, deste Edital; 

13.2.2 - Planilha Orçamentária de Quantitativos e Custos; 

13.2.3 - Cronograma de Execução Físico-Financeiro. 

13.2.4 – Composição de preços unitários, encargos sociais de mensalistas e horista, 

composição de BDI. 

13.2.5 – A proposta será submetida à parecer técnico quanto a analise de cálculos e 

composições, realizado por equipe técnica da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins, sendo 

condição para classificação ou desclassificação da mesma. 

14 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

14.1 - Na data, horário, e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão 

pública. A Comissão de Licitação receberá de cada licitante os envelopes contendo, um a 

Documentação para Habilitação e outro contento a Proposta de Preços. 

14.2 - A entrega dos envelopes será feita pelo representante de cada licitante, na presença dos 

demais, obrigatoriamente na data, hora e local indicado no item acima, não sendo permitida a 

entrega posterior de qualquer documento.  

14.3 -Após declaração do Presidente da Comissão de estar encerrado o prazo para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito, procedendo-se então ao 

exame dos mesmos que serão vistados pelos licitantes antes de sua abertura. Nessa 

oportunidade os envelopes de nº 02, contendo as Propostas de Preços, serão rubricados 

pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes e em seguida serão 

recolhidos à suas guardas, até a sua abertura a ser indicada na Ata de reunião. 

14.4 - No prosseguimento, dar-se-á, através do Presidente da Comissão a abertura dos 

envelopes de nº 01, contendo a documentação de habilitação, que será conferida, e seus 

conteúdos serão examinados e rubricados pela Comissão e representantes das licitantes 

presentes.   

14.4.1 - O presidente da Comissão de Licitação, após abertura do envelope nº 01, fará a 

conferência da documentação observando estritamente os documentos exigidos. 

14.5 - A não apresentação dos documentos solicitados ou a apresentação dos mesmos com 

vícios, defeitos, ou fora do prazo de validade, ou, a não apresentação de originais válidos, 

implicará em inabilitação da licitante. 

14.5.1 - Havendo a ocorrência de equívocos, isentos de má fé, por parte das proponentes, na 

apresentação dos documentos, se possível, visando sempre a ampliação do caráter competitivo 

do certame, podem ser sanados na própria sessão. Como por exemplo, o proponente 

apresentou uma Certidão Negativa vencida, porém, afirma que a mesma está em validade e 

disponibilizada na Internet. Nesse caso, a Comissão Permanente de Licitação poderá promover 
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diligência e consultar a veracidade da mesma e uma vez comprovada, a licitante poderá, a juízo 

do Presidente da Comissão, ser habilitada.       

14.6 - Encerrado o exame da documentação de Habilitação e havendo renúncia expressa das 

licitantes do direito de recorrer, a Comissão, poderá dar início à abertura dos envelopes nº 02 

- Propostas de Preços das empresas habilitadas, as quais serão conferidas, examinadas e 

rubricadas pelos membros da Comissão e representantes das licitantes. 

14.7 - Não havendo desistência expressa das licitantes do direito de recorrer, a Comissão 

encerrará a sessão, lavrando previamente a ata da reunião na fase de habilitação, a qual será 

assinada pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.   

14.8 - Julgados os recursos interpostos, ou decorrido o prazo para sua interposição, as 

licitantes habilitadas serão notificadas, por escrito, a comparecerem em local, dia e hora 

estipulados, a fim de participarem da sessão pública de abertura das propostas. 

14.9 - O não comparecimento de qualquer dos participantes à nova reunião marcada não 

impedirá que ela se realize, não cabendo reclamação de qualquer natureza.  

14.10 - As propostas das licitantes inabilitadas permanecerão em poder da Comissão, com os 

envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos os participantes, até o término do 

prazo recursal previsto na Lei 8.666/93, quando então os respectivos envelopes nº 02, 

lacrados e inviolados serão devolvidos às licitantes inabilitadas, ressalvado os casos de 

renúncias expressas à interposição de recurso, hipótese essa, em que as propostas serão 

devolvidas na própria reunião. 

14.11 -Por ocasião das reuniões, serão lavradas atas, circunstanciadas, que mencionarão todos 

os licitantes, presentes ou não, o documento de identificação de cada representante legal, as 

propostas apresentadas, impugnações, recursos e decisões relativas ao ato, bem como, as 

demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, devendo as referidas atas ser 

assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. Não 

será levada em consideração nenhuma das declarações feitas posteriormente. 

15 - DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

15.1 - Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou caso tenha havido desistência 

expressa em ata, ou ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos em 

sessão pública, os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas, 

oportunidade que a Comissão procederá à leitura em voz alta do teor das cartas-proposta. Em 

seguida os documentos contidos serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 

representantes das empresas e a estes, franqueado para exame.  

15.2 - Após esses procedimentos, será lavrada ata que será assinada pelos representantes das 

licitantes e membros da Comissão. 

15.3 - Competirá à Comissão de Licitação proceder ao julgamento das propostas, atendendo 

sempre aos critérios preestabelecidos nos atos convocatórios e seus anexos, observada a 

legislação em vigor. 

15.4 - Será desclassificada a empresa que apresentar proposta de preços inaceitáveis, 

excessivos aos preços das planilhas de quantitativos fornecidas pela Prefeitura Municipal, ou 

manifestamente inexequíveis (inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93). 

15.5 - O vencedor da licitação será a empresa que propor o Menor Preço Global. A 

classificação dar-se-á relacionando em primeiro lugar a proposta que, entre as qualificadas, 

apresentar o menor preço global. As demais qualificadas serão classificadas em ordem 

sequencial em relação à de menor preço global, conforme disposto no § 3º, do art. 45 da Lei nº 

8.666/93. 
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15.6 - Havendo empate das propostas de preços, será conhecido o vencedor por sorteio (§ 2º 

do art. 45 da Lei nº 8.666/93); em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 

vedados qualquer outro processo. O não comparecimento de qualquer licitante, não impedirá 

que se realize o sorteio. 

15.7 - Após abertura pública das propostas, informações relativas ao exame, esclarecimentos, 

julgamento, comparação das propostas, e recomendação para a contratação, não poderão ser 

divulgadas às licitantes ou a outras pessoas não oficialmente envolvidas no processo, até a 

proclamação do resultado da licitação. 

15.8 - Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a Comissão no processo de exame, 

esclarecimento, avaliação e comparação das propostas e em decisões concernentes à 

contratação, poderão resultar na rejeição da proposta dessa concorrente. 

15.9 - Durante o exame, julgamento e comparação, a Comissão poderá solicitar às licitantes, 

individualmente, esclarecimentos sobre suas propostas. E estes pedidos de esclarecimentos e 

as respostas deverão ser feitos por escrito, através de ofício, telegrama, fax, ou e-mail, mas 

nenhuma mudança no preço ou substância da proposta poderá ser insinuada, ofertada ou 

permitida, exceto se requerida para confirmar a correção de erros aritméticos descobertos pela 

Comissão durante a avaliação das propostas.    

15.10 - No caso de constatação de erros aritméticos a Comissão procederá à correção da 

seguinte forma: 

15.10.1 - Se existir discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultantes da 

multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, salvo se na 

opinião da Comissão, exista erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário, 

neste caso o valor total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido. 

15.11 - O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão de acordo com o 

procedimento retro mencionado para correção de erros e com a ciência da licitante, que deverá 

ser comunicada por escrito antes de quaisquer considerações. 

15.12 - A Comissão avaliará e julgará todas as Propostas de acordo com a metodologia e 

critérios estabelecidos, escolhendo como proposta vencedora aquela que, dentre os Licitantes 

Habilitados e atendendo as especificações contidas no Edital, apresentar o menor preço global. 

15.13 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, poderá declarar esta Tomada de Preço deserta, quando nenhuma das 

ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, ou quando for evidente que tenha 

falta de competição. 

15.14 - Para fins de julgamento das propostas será observado o disposto no art. 44 da Lei 

Complementar 123/2006, em se tratando de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte 

(EPP). 

15.15 - Procedido o julgamento e classificação das propostas, a Comissão Permanente de 

Licitação, após lavrar Ata, afixará por meio de Aviso o resultado da presente Licitação, no 

quadro próprio localizado na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, 

no endereço informado no preâmbulo deste Edital. 

 

16 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1 - Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

16.2 - Os recursos serão apresentados em papel impresso ou datilografados e assinados pelo 

representante da licitante, legalmente habilitado. 



 

Av. Jarbas Passarinho - S/N – Centro - Bom Jesus do Tocantins/PA – CEP: 68.525-000 – CNPJ Nº 22.938.757/0001-63 

 

 

16.3 - O recurso protocolizado será endereçado ao Prefeito Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins/PA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão será deferida dentro do prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

16.4 - Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

16.5 - Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, durante o prazo do recurso.  

16.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados.  

16.7 - Decairá do direito de impugnar, perante a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins/PA, sobre os termos do Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, 

venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram.     

17 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO  E  CONTRATO 

17.1 - Proclamado o resultado e classificação, após denegação dos recursos administrativos 

que eventualmente possam ter sido interpostos e tendo encerrado o prazo recursal, a 

Comissão encaminhará o processo, com seu relatório final, no qual proporá à Autoridade 

competente para homologação do resultado desta licitação e para adjudicação das obras 

objeto da licitação à licitante vencedora, no respectivo montante e prazo de execução proposto.   

17.2 - Estando a presente licitação homologada e seu objeto adjudicado o processo 

administrativo será encaminhado ao setor competente da Prefeitura, para conhecimento do 

resultado da licitação, solicitando a quem de direito, providências para a celebração do 

contrato. 

17.3 - Será então lavrado Termo de Contrato entre as partes, observadas, nas condições 

estipuladas neste Edital, em conformidade com a minuta do Contrato - Anexo II, deste edital. 

17.4 - A licitante vencedora após a emissão da Nota de Empenho será convidada para 

assinatura do Contrato, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

do recebimento do convite. 

17.5 - Caso a empresa vencedora desista da assinatura do Contrato, a Prefeitura Municipal de 

Bom Jesus do Tocantins/PA, poderá adjudicar os serviços às licitantes remanescentes, nos 

termos do § 2º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93. 

17.6 - A empresa que for adjudicada para a execução dos serviços, não poderá subcontratar 

parcial ou totalmente, os trabalhos objeto do Contrato. 

 

18 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

18.1 - O prazo de execução da obra, objeto da presente licitação é de 90 (noventa) dias 

corridos, conforme subitem 4.1, deste Edital; 

18.2 - O prazo de vigência do Contrato será o prazo de execução dos serviços proposto pelo 

licitante vencedor, acrescido de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do 

Termo de Contrato; 

18.3 - Os prazos acima citados, em qualquer hipótese, poderão ser prorrogados através de 

Termo Aditivo, dentro do período de vigência do Contrato, considerada a conveniência e o 

interesse do contratante; 

18.4 - Obedecidas as disposições neste capítulo, a prorrogação de prazo poderá ser solicitada 

pela contratada, devidamente justificada por escrito para análise e, se for o caso aceitação pela 

Prefeitura Municipal; 
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18.5 - A Contratada somente deverá pedir prorrogação do prazo quando ocorrer interrupção 

dos serviços por fator oriundo da administração da Prefeitura Municipal, por motivo de força 

maior ou casos fortuitos, que a seu juízo, possam caracterizar impedimentos absolutos para o 

cumprimento das obrigações assumidas ou ainda, que constituam obstáculos irremovíveis para 

a execução dos serviços, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Não se incluem 

entre os casos fortuitos, os riscos próprios do empreendimento; 

18.6 - Ocorrendo paralisação definitiva da obra por determinação da Prefeitura Municipal de 

Bom Jesus do Tocantins/PA, no cumprimento do Contrato, serão apropriados valores com 

vista ao ressarcimento dos gastos efetuados com a desmobilização, que não poderá ser 

superior ao valor gasto na mobilização dos equipamentos e do pessoal envolvido na obra; 

18.7 - As situações especiais passíveis de prorrogação de prazo, serão analisadas e decididas 

pela  Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA; 

18.8 - Na contagem do prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento, conforme previsto no art. 110, da Lei nº 8.666/93. 

 

19 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

19.1- No interesse da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, o Contrato a ser 

firmado, poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante 

Termo Aditivo. 

20 - DA RESCISÃO 

20.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas no Contrato ou ainda, a 

inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às 

partes o direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos previstos 

no art. 78 desta mesma Lei, que será procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei. 

 

21- DAS RESPONSABILIDADES 

21.1 - A Contratada será responsável por danos causados diretamente à Prefeitura 

Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Órgão interessado (art. 70, da Lei nº 8.666/93). 

21.2 - À Contratada compete apresentar à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins/PA a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente à execução da obra 

objeto da presente licitação. 

21.3 - A Contratada deverá manter residindo na área de circunscrição da obra, técnico de 

nível superior legalmente habilitado, indicado na relação de equipe técnica, como responsável 

pela execução desta, que a representará perante a fiscalização, o qual não poderá ser 

substituído sem a prévia anuência da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, 

conforme § 10, art. 30, da Lei nº 8.666/93. A desconsideração deste item implicará no 

enquadramento nas sanções previstas neste Edital. 

21.4 - A Contratada deverá fornecer à fiscalização, um cronograma detalhado da execução da 

obra, inclusive das frentes de trabalho e previsão de início das tarefas, quando solicitado pela 

fiscalização.  

21.5 - A Contratada é obrigada a manter constantemente na área de execução das obras o 

Diário de Obra, no qual o Responsável Técnico e/ou a Fiscalização registrará (ão) todas as 

ocorrências e alterações que surgirem no desenvolvimento dos serviços. À Contratada 
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compete aceitar e dar apoio à fiscalização da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins/PA, durante a execução dos serviços. 

21.6 - A Contratada é obrigada a manter no campo o pessoal dimensionado na proposta, para 

cada etapa, qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local. E, durante toda 

a execução do Contrato, deverá manter a compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação. 

21.7 - A Contratada deverá confeccionar, placa indicativa da obra, em local que permita visão 

desembaraçada aos transeuntes. 

21.8 - A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do Contrato (art. 71, da Lei nº 8.666/93), com total isenção 

da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA. 

 

22- DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

22.1 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA designará servidor (es), 

através de Ordem de Serviço, para acompanhar e fiscalizar a execução da obra e de suas etapas 

pela CONTRATADA, os quais estarão revestidos de poderes para recusar ou sustar os serviços 

que não tenham sido executados de acordo com as normas e especificações exigidas por este 

Edital, que será parte integrante do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora, e/ou, 

ainda para exigir da contratada que esta repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às 

suas expensas, no total ou em parte, a obra ou etapas em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados. 

22.2 - Competirá ao (s) servidor (es) designado (s) para realizar as atividades de fiscalização 

das execuções físicas, medição (ões), em obediência ao cronograma físico-financeiro, 

especificações técnicas e demais elementos necessários à prontificação do pagamento, bem 

como, o seu reajustamento, caso este seja legalmente permitido. 

22.3 - Não serão consideradas pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, 

quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais. 

22.4 - A Fiscalização poderá solicitar a substituição de pessoal, de equipamento  técnico e/ou 

de apoio, empenhado nos trabalhos pelo executante, toda vez que, a seu juízo, julgá-los sem 

condições operacionais. 

23 – SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLÊNCIA 

23.1 - Constituem inadimplementos da licitante, se este praticar um dos casos a seguir 

relacionados, sujeitando-se às sanções referidas no item 23.2, deste Capítulo. 

23.1.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

23.1.2 - Recusa injustificada em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo 

estabelecido, caracterizando o descumprimento total das obrigações assumidas; 

23.1.3 - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal, em 

virtude de atos ilícitos anteriormente praticados; 

23.1.4 - O atraso injustificado na execução da obra; 

23.1.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal; 

23.1.6 - Praticar, por meios dolosos e/ou culposos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos. 

23.2 - SANÇÕES: 

23.2.1 - O licitante estará sujeito às sanções administrativas previstas na seção II, capítulo IV, 

da Lei nº 8.666/93. No caso de inadimplemento contratual, a Contratada fica sujeita a 

aplicação, por parte da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, no caso das 
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respectivas ocorrências, às seguintes multas, independentemente de quaisquer outras 

penalidades legais: 

23.2.1.1 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 

global do Contrato, no caso de retardamento, sem justa causa, do início dos trabalhos 

contratados; 

23.2.1.2 - Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor global do contrato, 

por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da 

execução do contrato, sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 

(trinta) dias consecutivos; 

23.2.1.3 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 

global do contrato pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelos cronogramas físico-

financeiro e contratual, sem plena justificativa; 

23.2.1.4 - Multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor global do contrato, em caso de 

inobservância das demais cláusulas do Contrato; 

23.2.1.5 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor global do contrato, 

pela entrega da obra com erros e/ou defeitos, acusados pela comissão de fiscalização. 

23.2.2 - A Contratada, se responsabilizará civilmente e responderá inclusive por perdas e 

danos, que possam causar a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, ou a 

terceiros assim como pelas multas previstas no contrato, caso não haja a conclusão da obra na 

forma e tempo contratados; 

23.2.3 - A Contratada será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o 

prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente, em nome da Prefeitura 

Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, assegurado o direito de defesa de que trata o 

parágrafo segundo, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93; 

23.2.4 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA reserva-se o direito de 

descontar em dobro do(s) pagamentos(s) de fatura(s), o valor das multas aplicadas, caso a 

contratada deixe de recolhê-las, no prazo estabelecido no subitem anterior; 

24 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DAS OBRAS 

24.1 - Executada a obra e/ou serviços contratados, o seu objeto será recebido de acordo com o 

disposto no artigo 73, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 

24.1.1 - Provisoriamente, pela fiscalização, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas 

partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada; 

24.1.2 - Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) 

dias após a assinatura pelas partes do termo de aceitação provisória, decorrido o período de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 

observados o disposto no art. 69, da Lei nº 8.666/93.  

24.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou de suas etapas nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

24.3 - Serão sujeitadas, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as 

especificações técnicas, mesmo que as falhas, vícios ou incorreções tenham sido conhecidos 

após suas liquidações financeiras. 

24.4 - Caso as etapas da obra não tenham sido corretamente executadas, a contratada terá um 

prazo de 15 (quinze) dias para reparar, corrigir, remover, reconstruir às suas expensas, no 

total ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados, não implicando na prorrogação do prazo. 



 

Av. Jarbas Passarinho - S/N – Centro - Bom Jesus do Tocantins/PA – CEP: 68.525-000 – CNPJ Nº 22.938.757/0001-63 

 

 

24.5 - Passado o prazo estabelecido acima, caso a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins/PA tenha que proceder aos reparos, correções remoções, reconstruções ou 

substituições da obra por falta de observância das condições acima estipuladas, o 

ressarcimento das despesas serão cobrados em dobro pela Prefeitura Municipal, à empresa 

contratada.  

24.6 - A última fatura da obra somente poderá ser encaminhada para liberação do pagamento 

após a emissão do termo de aceitação provisório, que corresponde ao recebimento provisório. 

25 - DO PAGAMENTO 

25.1 - Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de 

medição (ões) das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma 

periodicidade mensal, por preço unitário dos serviços executados, de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de serviços aprovados, observando os seguintes 

prazos: 

25.1.1 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data do requerimento feito pela contratada, para 

verificação, conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas; 

25.1.2 - Até 10 (dez) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada; 

25.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada. 

25.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida 

pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde está 

sendo executada a obra, comprovando o registro do contrato naquele Conselho. 

25.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o (s) boletim (ns) de medição (ões), correspondente 

ao período da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra 

e vista da pela Fiscalização e a(s) fatura(s). 

25.5 - Na contagem do prazo deverá ser obedecido o disposto nos itens 18.1, 18.4 e 18.8, 

deste Edital. 

25.6 - Na inobservância do que dispõe os subitens 25.1.1 e 25.1.2, acarretará a 

responsabilidade funcional e patrimonial dos servidores que lhe derem causa por ação ou 

omissão. 

25.7 - O pagamento final será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de 

Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, contra a 

apresentação da fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.  

25.8 - Os valores propostos e contratados não poderão ser reajustados, a menos que 

uma nova disposição regimental venha a ser regulamentada pelo Governo Federal.  

25.9 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins/PA, no prazo estabelecido nos subitens 25.1 e 25.2, deste Capítulo, serão 

atualizados com base na variação do índice IPCA, divulgado pela Fundação IBGE, ou de seu 

substituto, verificado no período compreendido entre a data da adimplência e do efetivo 

pagamento da fatura. 

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à Prefeitura 

Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA ou a terceiros, na execução dos serviços 

contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando a Prefeitura 

Municipal de todas e quaisquer reclamações que possam surgir.  

26.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total do contrato (§ 1º, Inciso I, do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 
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26.3 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA se reserva o direito de 

paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único 

e exclusivo dos serviços executados; 

26.4 - A Contratada deverá: 

26.4.1 - Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços 

executados, até a celebração do Termo de Recebimento Definitivo das obras. 

26.4.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 

responsabilidade, conforme estabelecido no artigo 69, da Lei nº 8.666/93; 

26.4.3 - Permitir a fiscalização da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, a 

inspeção nos locais de trabalho, em qualquer dia, hora, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados. 

26.5 - A Contratada estará sujeita às consequências das responsabilidades civil, 

administrativa, trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária e fiscal, transmitindo-se aos 

sucessores e extinguindo-se na forma do Código Civil, art. 28, 1518 e Legislação complementar. 

26.6 - A Contratada, responsabilizada civilmente, responderá inclusive por perdas e danos 

assim como multas já previstas nesta licitação.  

26.7 - Cada licitante custeará a elaboração de sua proposta, a sua visita ao local dos serviços e a 

participação de seus representantes nas sessões públicas que serão realizadas, não cabendo 

reclamar qualquer indenização à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA.  

26.8 - As dúvidas oriundas do presente Edital serão resolvidas pela Comissão Permanente de 

Licitação, observada a legislação pertinente. 

26.9- Não será aceitas documentação e/ou propostas, remetidas via postal, tele-fax ou e-mail. 

26.10- A presente licitação obedecerá no que couber a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

26.11- Em nenhuma hipótese será concedido o prazo suplementar para a apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos neste Edital, salvo, no que couber, o disposto no § 1º do 

art. 43 da Lei Complementar 123/2006, em se tratando de microempresa (ME) e empresa de 

pequeno porte (EPP). 

26.12- A critério da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA, através da 

Comissão Permanente de Licitação, e de acordo com a legislação vigente, esta licitação poderá 

ser anulada ou revogada sem que esse motivo resulte em direito a qualquer reclamação ou 

indenização. As decisões da Comissão de Licitação somente serão consideradas definitivas 

depois de aprovadas pela autoridade competente. 

26.13 - São partes integrantes do presente Edital, os seguintes anexos: 

26.13.1- Anexo I - Documentos Técnicos: 

a) Anexo Ia - Planilha Orçamentária de Quantitativos e Custos; 

b) Anexo Ib - Especificações Técnicas; 

c) Anexo Ic - Cronograma Físico-Financeiro; 

d) Anexo Id - Projeto. 

26.13.2- Outros Anexos: 

e) Anexo II - Minuta de Contrato; 

f) Anexo III - Modelo de Carta Proposta; 

g) Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

h)Anexo V - Modelo de Declaração de Habilitação de Microempresa (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP); 

i) Anexo VI - Declaração que não emprega menor; 

j) Anexo VII - Declaração que recebeu o Edital; 

k) Anexo VIII - Atestado de Visita Técnica; 
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26.14 - Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado 

específico e válido. 

26.15 - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante 

examinou e aceitou, em caráter irretratável, todas as exigências constantes do Edital e seus 

anexos, e que obteve da Prefeitura Municipal todas as informações que lhe possibilitam 

preparar sua proposta completa e satisfatoriamente. 

26.16 - A Prefeitura Municipal poderá alterar ou modificar este Edital e/ou seus anexos, por 

iniciativa da administração ou em consequência de pedidos de esclarecimentos formulados. 

Neste caso, proceder-se-á em estrita observância do § 4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93. 

26. 17 - Fica reservada a Prefeitura Municipal por motivo justificado, o direito de, a qualquer 

tempo, desistir da celebração do Contrato ou optar pela revogação desta licitação, no todo ou 

em parte, ou anulá-la sem obrigação de indenizar os licitantes. 

26.18 - A Prefeitura Municipal dará publicidade a esta licitação mediante a publicação na 

Imprensa Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios, Portal transparência do Município, 

Portal Jurisdicionado TCM-PA e no quadro de avisos na Sede da Prefeitura Municipal de Bom 

Jesus do Tocantins/PA, Av. Jarbas Passarinho, S/N – Bairro – Centro- CEP.: 68.525-000. 

26.19 - Toda referência feita à Lei nº 8.666/93, neste Edital e nos seus anexos, corresponde à 

forma modificada e reeditada no Diário Oficial da União, de 06 de julho de 1994, determinada 

pelo artigo 3º da Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e suas alterações feitas através da Lei nº 

9.648/98, de 27 de maio de 1998. 

 

27 - DO FORO 

 

27.1 - Fica eleito o foro da cidade de Marabá/PA, para dirimir todas as questões relativas à 

presente licitação, depois de esgotadas todas as vias administrativas, renunciando, as partes, a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Bom Jesus do Tocantins/PA,  03  de maio de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

Edito Fausto da Conceição Lima 

Presidente 
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ANEXO I 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E CUSTOS 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO. 

 

B.D.I. 29,77%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

 1 Serviços preliminares  R$            79.894,78 0,80 %

1.1
 011340 

SEDOP
Placa de obra em lona com plotagem de grafica

m² 4,35  R$      161,42  R$      209,47  R$                 911,19 0,06 %

1.2 P001 Próprio

Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação Urbana 

(Levantamento Topográfico, Planialtimétrico, Projeto Geométrico, 

Projeto de Terraplanagem, Projeto de Drenagem Superficial e 

Projeto de Pavimentação)

km 3,49  R$ 13.450,25  R$ 17.454,38  R$            60.880,87 100,06 %

1.3
 9164 

ORSE
Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de 

serviços de terraplenagem, inclusive conferências
m 3488,00  R$         4,00  R$         5,19  R$            18.102,72 200,06 %

 2 Administração de obra  R$            26.790,90 1,45 %

2.1  CP069 Próprio Administraçao local da obra MES 5,00  R$   4.128,98  R$   5.358,18  R$            26.790,90 1,45 %

 3 Mobilização de equipamentos e máquinas  R$            10.248,30 0,69 %

 3.1 Mobilização  R$              5.124,15 0,35 %

3.1.1  CP066 Próprio Mobilização de equipamentos e máquinas UN 1,00  R$   3.948,64  R$   5.124,15  R$              5.124,15 0,35 %

 3.2 Desmobilização  R$              5.124,15 0,35 %

3.2.1  CP0080 Próprio Desmobilização de equipamentos e máquinas UN 1,00  R$   3.948,64  R$   5.124,15  R$              5.124,15 0,35 %

 4 Movimentação de terra  R$            46.499,00 1,22 %

4.1
 101116 

SINAPI
Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras 

(170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020
m³ 3585,12  R$         1,35  R$         1,75  R$              6.273,96 0,16 %

4.2
 95875 

SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

M3XK

M
21510,72  R$         1,44  R$         1,87  R$            40.225,04 1,05 %

 5 Pavimentação  R$        1.536.270,56 80,33 %

 5.1 Sub-leito  R$            21.032,70 0,83 %

5.1.1
 100577 

SINAPI
Regularização e compactação de subleito de solo 

predominantemente arenoso. Af_11/2019
m² 23900,80  R$         0,68  R$         0,88  R$            21.032,70 0,83 %

 5.2 Sub-base  R$           234.681,94 4,60 %

5.2.1

 90091 

SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 

hidráulica (0,8 m3), larg. De 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, 

locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015

m³ 2390,08  R$         4,41  R$         5,72  R$            13.671,25 0,27 %

5.2.2

 

00004746 SINAPI

Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base de 

pavimentacao (retirado na jazida, sem transporte) m³ 2390,08  R$        55,87  R$        72,50  R$           173.280,80 3,40 %

5.2.3
 95875 

SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

M3XK

M
14340,48  R$         1,44  R$         1,87  R$            26.816,69 0,53 %

5.2.4

 96388 

SINAPI

Execução e compactação de base e ou sub base para 

pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - 

exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019

m³ 2390,08  R$         6,74  R$         8,75  R$            20.913,20 0,41 %

 5.3 Base  R$           234.681,94 10,13 %

5.3.1

 90091 

SINAPI

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre 

montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 

hidráulica (0,8 m3), larg. De 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, 

locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015

m³ 2390,08  R$         4,41  R$         5,72  R$            13.671,25 0,59 %

5.3.2

 

00004746 SINAPI

Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base de 

pavimentacao (retirado na jazida, sem transporte) m³ 2390,08  R$        55,87  R$        72,50  R$           173.280,80 7,48 %

5.3.3
 95875 

SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

M3XK

M
14340,48  R$         1,44  R$         1,87  R$            26.816,69 1,16 %

5.3.4

 96388 

SINAPI

Execução e compactação de base e ou sub base para 

pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - 

exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019

m³ 2390,08  R$         6,74  R$         8,75  R$            20.913,20 0,90 %

 5.4 Revestimento  R$        1.045.873,98 64,77 %

5.4.1  96401 SINAPI Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_11/2019 m² 21808,00  R$         6,45  R$         8,37  R$           182.532,96 64,77 %

5.4.2
 96402 

SINAPI
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. 

Af_11/2019
m² 21808,00  R$         1,82  R$         2,36  R$            51.466,88 164,77 %

5.4.3
 100985 

SINAPI
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 m³ (unidade: 

m3). Af_07/2020
m³ 654,24  R$         4,41  R$         5,72  R$              3.742,25 364,77 %

5.4.4
 5914612 SICRO

3

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com 

caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
tkm 79607,92  R$         0,72  R$         0,93  R$            74.035,36 264,77 %

5.4.5
 95996 

SINAPI
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, 

camada de binder - exclusive carga e transporte. Af_11/2019
m³ 654,24  R$      864,65  R$   1.122,06  R$           734.096,53 464,77 %

 6 Sarjeta e meio fio  R$           381.377,92 15,52 %

6.1

 94267 

SINAPI

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in loco  

em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 

30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016

M 6976,00  R$        42,13  R$        54,67  R$           381.377,92 15,52 %

 R$        2.081.081,46 100,00 %TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Preço base: SINAPI - 12/2020 - Pará; ORSE - 08/2020 - Sergipe; SEDOP - 09/2020 - Pará

Local: Ruas paralelas a BR -222 na entrada da Cidade (sentido Marabá)

Obra: Pavimentação Bom Jesus do Tocantins
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1 2 3
% 100% 0% 0% 100%
R$ 79.894,78 0,00 0,00 79.894,78

% 33% 33% 34% 100%
R$ 8.841,00 8.841,00 9.108,91 26.790,90

% 50% 0% 50% 100%
R$ 5.124,15 0,00 5.124,15 10.248,30

% 40% 40% 20% 100%
R$ 18.599,60 18.599,60 9.299,80 46.499,00

% 20% 40% 40% 100%
R$ 307.254,11 614.508,22 614.508,22 1.536.270,56

% 30% 40% 30% 100%
R$ 114.413,38 152.551,17 114.413,38 381.377,92

2.081.081,46 100%

534.127,02 794.499,99 752.454,46 2.081.081,46

25,7% 38,2% 36,2% 100,0%

534.127,02 1.328.627,00 2.081.081,46

25,67% 63,84% 100,00%

Local:Bairro Novo Horizonte e Bairro União

5 PAVIMENTAÇÃO  R$  1.536.270,56 73,8%

6 SARJETA E MEIO FIO  R$    381.377,92 18,3%

3 MOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

 R$      10.248,30 0,5%

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      46.499,00 2,2%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      79.894,78 3,8%

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$      26.790,90 1,3%

Obra: Pavimentação Bom Jesus do Tocantins

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Preç

o 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) % MESES DE SERVIÇO TOTAL

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL

TOTAL SIMPLES

PERCENTUAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES Unid. Total Quant. Compr. (m)
Largura 

(m)
Altura (m) Volume (m³) Área (m²) Desc. Km OBSERVAÇÕES

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m² 4,35               1,00       2,35             1,85       4,35               

1.2

Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação 

Urbana (Levantamento Topográfico, Planialtimétrico, 

Projeto Geométrico, Projeto de Terraplanagem, Projeto 

de Drenagem Superficial e Projeto de Pavimentação)

km 3,49               
Considerado 2% do 

orçamento básico

1.3

Locação topográfica com nivelamento de seções 

transversais de serviços de terraplenagem, inclusive 

conferências

m 3.488,00       1,00       23.900,80     

RUA NILO ALVES 250,00           1,00       250,00        7,60       1.900,00       

RUA SANTA LUZIA 240,00           1,00       240,00        6,60       1.584,00       

RUA SANTA LUZIA (Trecho do Estadio) 100,00           1,00       100,00        6,60       660,00           

RUA CAETANA DE OLIVEIRA 240,00           1,00       240,00        7,60       1.824,00       

TRAV. ILDA NOGUEIRA 280,00           1,00       280,00        6,60       1.848,00       

RUA MANOEL VIAGINI 120,00           1,00       120,00        7,60       912,00           

RUA CASTRO ALVES 300,00           1,00       300,00        6,60       1.980,00       

RUA TREZE DE MAIO 270,00           1,00       270,00        7,60       2.052,00       

RUA NOSSA SRA. APARECIDA 190,00           1,00       190,00        6,60       1.254,00       

RUA DA ESCOLA 06 SALAS 210,00           1,00       210,00        6,60       1.386,00       

TRAVESSA SÃO PAULO 267,00           1,00       267,00        6,60       1.762,20       

RUA SÃO JOÃO 242,00           1,00       242,00        6,60       1.597,20       

RUA TANCREDO NEVES 281,00           1,00       281,00        6,60       1.854,60       

RUA ADÃO ALVINO 259,00           1,00       259,00        6,60       1.709,40       

RUA PARÁ 128,00           1,00       128,00        6,60       844,80           

RUA SÃO JOÃO 61,00             1,00       61,00          6,60       402,60           

TRAVESSA PRESIDENTE MÉDICE 50,00             1,00       50,00          6,60       330,00           

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA Unid.

2.1 Administraçao local da obra MES 5,00               5,00       

 3 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS Unid.

 3.1 MOBILIZAÇÃO m³

3.1.1 Mobilização de equipamentos e máquinas UN                 1,00 1,00       

 3.2 DESMOBILIZAÇÃO

3.2.1 Desmobilização de equipamentos e máquinas UN                 1,00 1,00       

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA m³

4.1
Escavação horizontal em solo de 1a categoria com 

trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). Af_07/2020
m³ 3.585,12       0,15       23.900,80     

4.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 

Af_07/2020

M3XKM 21.510,72     1,20       3.585,12      5,00    

EMPOLAMENTO: 20% / 

5KM ATÉ A ESTAÇÃO 

BOTA-FORA

 5 PAVIMENTAÇÃO m³

 5.1 SUB-LEITO Unid.

5.1.1
Regularização e compactação de subleito de solo 

predominantemente arenoso. Af_11/2019
m² 23.900,80     

 5.2 SUB-BASE Unid.

5.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 

m(média entre montante e jusante/uma composição por 

trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. De 

1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com 

baixo nível de interferência. Af_01/2015

m³ 2.390,08       1,00       0,10       23.900,80     

5.2.2
Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base 

de pavimentacao (retirado na jazida, sem transporte)
m³ 2.390,08       1,00       0,10       23.900,80     

5.2.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 

Af_07/2020

M3XKM 14.340,48     1,20       2.390,08      5,00    
EMPOLAMENTO: 20% / 

5KM ATÉ A JAZIDA

5.2.4

Execução e compactação de base e ou sub base para 

pavimentação de solos de comportamento laterítico 

(arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e 

transporte. Af_11/2019

m³ 2.390,08       Mesmo volume do material

 5.3 BASE Unid.

5.3.1

Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 

m(média entre montante e jusante/uma composição por 

trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. De 

1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com 

baixo nível de interferência. Af_01/2015

m³ 2.390,08       1,00       0,10       23.900,80     

5.3.2
Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base 

de pavimentacao (retirado na jazida, sem transporte)
m³ 2.390,08       1,00       0,10       23.900,80     

5.3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 

Af_07/2020

M3XKM 14.340,48     1,20       2.390,08      5,00    
EMPOLAMENTO: 20% / 

5KM ATÉ A JAZIDA

5.3.4

Execução e compactação de base e ou sub base para 

pavimentação de solos de comportamento laterítico 

(arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e 

transporte. Af_11/2019

m³ 2.390,08       Mesmo volume do material

 5.4 REVESTIMENTO Unid.

5.4.1
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. 

Af_11/2019
m² 21.808,00     21.808,00     

RUA NILO ALVES 250,00           1,00       250,00        7,00       1.750,00       

RUA SANTA LUZIA 240,00           1,00       240,00        6,00       1.440,00       

RUA SANTA LUZIA (Trecho do Estadio) 100,00           1,00       100,00        6,00       600,00           

RUA CAETANA DE OLIVEIRA 240,00           1,00       240,00        7,00       1.680,00       

TRAV. ILDA NOGUEIRA 280,00           1,00       280,00        6,00       1.680,00       

RUA MANOEL VIAGINI 120,00           1,00       120,00        7,00       840,00           

RUA CASTRO ALVES 300,00           1,00       300,00        6,00       1.800,00       

RUA TREZE DE MAIO 270,00           1,00       270,00        7,00       1.890,00       

RUA NOSSA SRA. APARECIDA 190,00           1,00       190,00        6,00       1.140,00       

RUA DA ESCOLA 06 SALAS 210,00           1,00       210,00        6,00       1.260,00       

TRAVESSA SÃO PAULO 267,00           1,00       267,00        6,00       1.602,00       

RUA SÃO JOÃO 242,00           1,00       242,00        6,00       1.452,00       

RUA TANCREDO NEVES 281,00           1,00       281,00        6,00       1.686,00       

RUA ADÃO ALVINO 259,00           1,00       259,00        6,00       1.554,00       

RUA PARÁ 128,00           1,00       128,00        6,00       768,00           

RUA SÃO JOÃO 61,00             1,00       61,00          6,00       366,00           

TRAVESSA PRESIDENTE MÉDICE 50,00             1,00       50,00          6,00       300,00           

5.4.2
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica 

rr-2c. Af_11/2019
m² 21.808,00     21.808,00     

5.4.3
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 6 

m³ (unidade: m3). Af_07/2020
m³ 654,24           0,03       654,24         21.808,00     

5.4.4

Transporte de mistura betuminosa a quente com 

caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia 

pavimentada

tkm 79.607,92     0,03       654,24         21.808,00        52,00 

Coef. 2,34 txm³ .  52km 

Entre a cidade mais 

próxima com o insumo 

(Marabá)

5.4.5

Execução de pavimento com aplicação de concreto 

asfáltico, camada de binder - exclusive carga e 

transporte. Af_11/2019

m³ 654,24           0,03       654,24         21.808,00     

 6 SARJETA Unid.

6.1

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, 

moldada  in loco  em trecho reto com extrusora, 45 cm 

base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 

22 cm altura. Af_06/2016

M 6.976,00               2,00 3.488,00     Extensão x 2 lados

MEMÓRIA  DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
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CLAUSULA PRIMEIRA - JUSTIFICATIVA 

1. A busca do desenvolvimento sustentável para nossa cidade pressupõe novas formas de gestão do 

espaço urbano, de modo a privilegiar o interesse social no aumento da acessibilidade e da mobilidade 

urbana, a qualidade do trânsito e a segurança de todos os cidadãos. 

Tendo como objetivo principal da Administração a “Melhoria da qualidade de vida dos Munícipes”, é que 

o Sr. Prefeito busca promover a melhoria da qualidade ambiental urbana,  priorizando as áreas de maior 

vulnerabilidade e precariedade, proporcionando mobilidade urbana com segurança, a fi m de que o 

nosso município de Bom Jesus do Tocantins seja considerado caminháveis, especialmente favorecendo a  

acessibilidade, adequando vias para pedestres. 

 A infraestrutura dos calçamentos  é um dos principais elementos que influenciam na mobilidade a pé. 

Ela atua na segurança e no conforto percebido durante a caminhada e pode determinar a disposição que 

as pessoas têm de usar o caminhar como meio de transporte em seus deslocamentos diários.  

Com o propósito de ampliar a mobilidade urbana é necessário os serviços para que áreas possam ser 

adaptadas com a pavimentação das ruas por  asfalto CBUQ, pois,  além de melhorar o trânsito de 

veículos, vai amenizar problemas como o escoamento da água e evitar a lama no período chuvoso e a 

poeira no tempo seco. Destaco ainda que a pavimentação das ruas é uma reivindicação antiga dos 

moradores, que reclamam das condições precárias de tráfego e dos transtornos provocados por poeira e 

lama. 

A realização dos serviços é de extrema importância para a comunidade, visando o melhoramento da 

trafegabilidade dos cidadãos, pois todos os moradores das ruas e os demais residentes na cidade terão 

mais comodidade ao passarem pela rua pavimentada. As obras de infraestrutura também garantem um 

novo visual ao lugar e,  

consequentemente, a valorização dos imóveis, bem como a ordenação urbana do Município de Bom 

Jesus do Tocantins. 

Temos a certeza que as grandes mudanças que todos desejam podem ser alcançadas a partir de 

pequenas alterações. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

2. O prazo total previsto para execução dos  serviços objeto deste Contrato é de 90 (Noventa) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida 

pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, autorizando o início dos serviços. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo se verificar a interrupção 

do trabalho, determinado pelo CONTRATANTE em razão de relevante ordem técnica ou administrativa, 

através de ordem escrita onde indicará o prazo da referida interrupção, ou por motivo de força maior ou 

caso fortuito devidamente comprovados e definidos no Código Civil, devendo a CONTRATADA na 

hipótese, comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, o início e o término da causa determinante da 

paralisação, para efeito de igual prorrogação de prazo.  

Parágrafo segundo: O prazo de execução do presente contrato, somente poderá ser prorrogado 

mediante celebração de termo aditivo, conforme estabelecido no subitem 18.3 do Edital.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3. O preço total do presente Contrato, conforme a proposta apresentada pela Contratada e aceito pelo 

Contratante para a realização dos serviços ora contratados é de R$ ....................(..................................... ). 

Parágrafo Primeiro: Nos preços contratuais oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, 

sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, todos os custos de aquisições de materiais, ferramentas e 

equipamentos  necessários, inclusive as despesas decorrentes de licença, impostos e taxas de qualquer 

natureza,  que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente Contrato, bem como tudo e 

qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessário.  

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4. Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de medição (ões) 

das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por 

preço unitário dos serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de 

serviços aprovados, observando os seguintes prazos: 
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4.1.1 - Até 30 (trinta) dias  contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, 

conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas; 

4.1.2 - Até 30 (trinta) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada; 

4.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada.  

 

4.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde está sendo executada a obra, 

comprovando o registro do contrato naquele Conselho. 

4.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o(s) boletim (ns) de medição (ões), correspondente ao período 

da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra e vistada pela 

Fiscalização e a(s) fatura(s). 

4.5 - O pagamento final será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de 

Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, contra a apresentação da 

fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.  

4.6 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, no prazo 

estabelecido nos subitens 25.1 e 25.2, do Edital, serão atualizados com base na variação do índice IPCA, 

divulgado pela Fundação IBGE, ou de seu substituto, verificado no período compreendido entre a data da 

adimplência e do efetivo pagamento da fatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES 

5.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições 

deste Contrato, assim como pela execução plena e satisfatória dos serviços e de suas etapas, com estrita 

observância aos projetos e especificações, respondendo perante o CONTRATANTE e terceiros  pela 

cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como 

por todos os ônus, encargos, perdas e danos, por ventura resultantes da execução da obra.  

 

Parágrafo Primeiro: As licenças para execução dos  serviços independentes de quaisquer autoridades 

federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco exclusivo da CONTRATADA, assistida 

quando necessário, pelo CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo: Os equipamentos e materiais indispensáveis à execução dos serviços objeto deste 

contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 

responsabilizando-se a CONTRATADA, pelos seus transportes para o local de trabalho, por sua 

conservação e utilização, não podendo justificar atraso na conclusão dos serviços ou de suas etapas, em 

virtude de deficiência de tais equipamentos ou materiais. 

 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter no local dos serviços, técnico de nível 

superior, indicado na sua proposta como seu representante legal e responsável direto pela execução dos 

mesmos, cujo “Curriculum Vitae” será submetido à aceitação do CONTRATANTE, antes do início dos 

serviços, sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, por quais quer falhas ou 

defeitos que se verificarem nas mesmas. 

 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a desmanchar e refazer, sob sua exclusiva e integral 

responsabilidade, sem ônus para o CONTRATANTE, e sem importarem alteração do prazo contratual, os 

serviços ou suas etapas eventualmente executadas com vícios ou defeito em virtude de ação, omissão, 

negligência, imperícia, imprudência, emprego de materiais, equipamentos ou processos inadequados ou 

de qualidades inferiores. 

 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se responsabilizará exclusivamente, com total isenção do 

CONTRATANTE, por todas as despesas relativas aos salários, encargos sociais, trabalhistas e sindicais de 

todo o seu pessoal envolvido na execução da obra, cuja comprovação dos recolhimentos de todas estas 

despesas e encargos deverão ser por ela apresentado mensalmente na tesouraria do CONTRATANTE, 
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reconhecendo inclusive o direito do CONTRATANTE, no caso de comprovação de débito, fazer a retenção 

dos valores correspondentes por ocasião das quitações das medições dos serviços realizados.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 - O presente Contrato é firmado de conformidade com a legislação em vigor, principalmente a Lei  nº 

8.666/93 e suas alterações, estando inserido como parte integrante deste instrumento, o processo 

administrativo de licitação, aludido na Cláusula Primeira deste Contrato, com os requisitos referendados 

no art. 38, do dispositivo legal citado; 

6.1.1 - A Contratada fica obrigada a acei tar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimo sou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento)  do valor total do 

contrato (§ 1º, Inciso I, do art. 65 da Lei nº 8.666/93).  

 

 

 

_______________________ 

Jeilson dos Reis Santos 

Vice Prefeito/Secretário de Obras 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E EXECUÇÃO DE 

DRENAGEM SUPERFICIAL. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referência constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a Execução de Serviços de PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, no 

município de Bom Jesus do Tocantins-PA. 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do 

certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da licitação, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe 

que representará o departamento de fiscalização perante a CONTRATADA e a quem este úl timo dever-

se-á reportar, e o termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da 

licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas do DNIT e as normas citadas no decorrer 

destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme 

plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos 

integrantes do contrato. 

 

2. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 
Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos,  Detalhes e/ou das 
instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais  Responsáveis ou a 
CONTRATANTE, nesta ordem. 

Em casos de divergência entre desenhos e escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala. 
Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo preval ecerão sempre 
os primeiros. 
Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões  medidas em escala prevalecerão 
sempre às primeiras. 
Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial  descritivo, assim como 
os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte 
integrante do projeto. 
Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem 
consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da CONTRATANTE. A 
FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 
especificações. 
A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos  antes e durante a 
execução de quaisquer serviços. 
 

3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à construtora com 

autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela CONTRATADA. 
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As rel ações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores  e empreiteiros 

serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e  execução das obras e 

serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras contratadas. 

Obriga-se do mesmo modo,  a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se 

encontrem materiais destinados a construção, serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 

estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente a pós o recebimento da comunicação em 

diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a  proporcionar andamento 

harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE devem obrigatoriamente 

ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, não sendo aceitas 

quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra CONTRATADA. Qualquer discrepância deverá ser 

resolvida com a FISCALIZAÇÃO antes da contratação. 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais  

que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles defini tivos ou 

temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e, estarem de acordo com as especificações,  devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 

reaproveitamento. 

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALI ZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços, antes de executá-los. Se jul gar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar 

à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o 

cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a al egação de 

atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 

destacado em i tem próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos 

preços unitários. 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer 

membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento 

dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na 

obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à 

FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, 

jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou al terar a 

composição de preços unitários. Consideraria, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente 

especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 

global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários ao perfei to e completo funcionamento de todos os 

materiais, peças, etc. 

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a 

finalização da execução do serviço. 
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A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços 

ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação parcial ou 

total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha 

de Orçamento e Quantitativos. 

O material equival ente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com 

antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou 

no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de Instituto Tecnológico 

Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas  

serão por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE. 

A contratada deverá montar um escritório na obra com dependências confortáveis para uso da 

fiscalização, dotado de pessoal e material  necessário ao seu perfeito funcionamento e atendimento dos  

serviços de construção. 

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

 

4. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações a serem utilizadas para a execução dos serviços são as da ABNT/NBR. 

Os demais serviços que não constam da relação acima seguem a orientação das  especificações 

complementares relacionas a seguir: 

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de Placas de 

Obras” do Governo Federal. Será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de 

madeira. Terá área de 6,0 m², com altura de 2,0 m e largura de 3,0 m, e deverá ser afixada em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça 

a melhor visualização. 

É proibida a fixação de placas em árvores. 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

do padrão das  cores, durante todo o período de execução das obras, podendo a CONTRATANTE a 

qualquer momento solicitar sem nenhum ônus a substi tuição da mesma, caso se apresente sem a sua 

devida função. 

 

5.2. PROJETOS 

Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação Urbana (Levantamento Topográfico, 

Planial timétrico, Projeto Geométrico, Projeto de Terrapl anagem, Projeto de Drenagem Superficial e 

Projeto de Pavimentação). 

Os projetos devem ser elaborados segundo as normas vigentes, sendo estes apresentados para a 

ADMINISTRAÇÃO, e somente após aprovação seguirá para a etapa de execução. 

 

5.3. TOPOGRAFIA 

SERVICO S TOPOGRÁFICO S PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,  

ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 169/86 e ES 173/86). 

Será procedida a locação de todos os trechos que será instalado o muro de arrimo e que são integrantes  

do programa. A locação compreende a execução do alinhamento com estaqueamento nivelamento e 
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contra-nivelamento, levantamento das seções transversais de todas as estacas e cadastro completo de 

todos os serviços públicos existentes. 

A locação será executada, apontando-se os desníveis. 

Utiliza-se na execução dos serviços teodolitos, miras balizas, trenas de aço e demais acessórios 

complementares. 

 

6. ADMINISTRAÇÃO E OBRA 

A obra será totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados, e que deverá estar 

presente em todas as fases da execução dos serviços, durante os meses  especificados pelo cronograma 

de execução da CONTRATADA apresentado no ato licitatório. 

 

7. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser realizados  os 

serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessários à execução dos 

mesmos. 

Desmobilização compreende a desmontagem do canteiro de obras e consequentemente a retirada do 

local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada,  

entregando a área das instalações devidamente limpa. 

 

8. MOVIMENTO DE TERRA 

8.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 

Este item compreende a escavação, carga de material de 1ª categoria em área de  bota fora ou outro 

qualquer previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços terão como objetivo escavar e carregar os materiais das vias de projeto que não possuem 

qualidade satisfatória, como materiais orgânicos existentes, materiais  de baixa capacidade de suporte,  

dentre outros. 

Durante a execução dos serviços, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição de 

qualquer equipamento,  que não corresponda aos valores  de produção ou por qualquer motivo 

insatisfatório. 

 

8.2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA 

Operação destinada a conformar o lei to estradal, transversal e longitudinalmente,  obedecendo às  

larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto,  

compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. 

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento. 

Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da 

regularização do sublei to, de acordo com as especificações de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT 

106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES. 

Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva. 

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das  

águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá- los. 

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio. 

Em caso de substituição ou adição de material, estes devem ser provenientes de ocorrências de 

materiais indicadas no projeto e apresentar as características estabelecidas na alínea “d” da subseção 

5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem 

– Aterros – Especificação de Serviço, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansão ≤ 2%, 

cabendo a determinação da compactação de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos 

seguintes ensaios: 
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–  

 

Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto; 

Ensaio de índice de Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do 

Ensaio de Compactação. 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 

a) Motoniveladora pesada, com escarificador; 

b) Carro tanque distribuidor de água; 

c) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratórios e 

pneumáticos; 

d) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus; e) Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e mistura devem ser escolhidos de acordo com o tipo de material 

empregado. 

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia devem ser removidos. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto,  

deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm,  seguida de pulverização,  

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

Os materiais utilizados na execução da regularização do subleito devem ser rotineiramente 

examinados. 

9. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva. É responsabilidade da CONTRATADA a 

proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros 

agentes que possam danificá-los. Os materiais consti tuintes são solos, mistura de solos, mistura de 

solos e materiais britados, e escória. 

Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 

122/94, os materiais deverão apresentar as seguintes características: 

a) Índice de Grupo - IG igual a zero; 

b) A fração retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser consti tuída de 

partículas duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais; 

Índice Suporte Califórnia – ISC ≥ 20% e Expansão ≤ 1%, determinados através dos ensaios: 

a) Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia de compactação indicada no projeto; 

b) Ensaio de Índice Suporte Califórnia – DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de 

compactação. 

No caso de solos lateríticos, caracterizados no projeto pela rel ação molecular sílica/sesquióxidos R ≤ 2,  

os materiais submetidos aos ensaios acima poderão apresentar Índice de Grupo diferente de zero e 

expansão > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) apresente um valor 

inferior a 10%. 

São indicados os seguintes equipamentos para a execução da sub-base: 

a) motoniveladora pesada, com escarificador; 

b) carro tanque distribuidor de água; 

c) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

d) grade de discos; 

e) pá-carregadeira; 
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f) pulvimisturador; e 

g) central de mistura. 

 

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização,  umedecimento ou 

secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de  espalhamento, compactação e 

acabamento,  realizadas na pista devidamente preparada,  na largura desejada, nas quantidades que 

permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

No caso de utilização de misturas de materiais deverão ser obedecidos os seguintes procedimentos: 

a) Mistura prévia – Será executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para 

este fim. Caso as quantidades a serem executadas não justifiquem a 

instalação de central de mistura, a mesma poderá ser feita com pá-carregadeira. No segundo caso, a 

medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. 

Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a dosagem 

projetada, é iniciado o processo de mistura em local  próximo a uma das jazidas. Depositam-se 

alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporção desejada. A mistura é então 

processada, revolvendo-se o monte formado com evoluções da concha da pá-carregadeira. Para evitar 

erros na contagem do número de medidas-padrão dos materiais, recomenda-se que a etapa descrita 

anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da mistura por vez. Após a mistura prévia, o 

material  é transportado, através de caminhões  bascul antes, depositando-se sobre a pista em montes 

adequadamente espaçados. Segue-se o espalhamento pela ação da motoniveladora. 

b) Mistura na pista - A mistura na pista somente poderá ser procedida quando na mesma for 

utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem  executadas não justificarem a 

instalação de central de mistura. Inicialmente deve ser distribuído na pista o material que entra na 

composição da mistura em maior quantidade. Segue-se o espalhamento do segundo material, em 

quantidade que assegure o atendimento à dosagem e a espessura pretendida. O material espalhado 

deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante. 

Espalhamento - O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e 

motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de 

tamanho excessivo. 

Correção e homogeneização da umidade - A variação do teor de umidade admitido para o material para 

início da compactação é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima 

de compactação. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se 

proceder ao umedecimento da camada através de caminhão-tanque distribuidor de água, seguindo -se a 

homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de campo 

exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de 

discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. 

Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado de maneira a se 

obter a espessura desejada após a compactação. 

A espessura da camada compactada não deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando 

houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas 

serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de sub-base será de 

10 cm, após a compactação. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a adição 

de material na fase de acabamento. 

Compactação - Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas 

diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos de modo a definir os 

procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer o número de 

passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de compactação especificado. 

Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação no material ou do equipamento 

empregado. 
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A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelos bordos. Nos trechos em tangente, a 

compactação deve prosseguir dos dois bordos para o centro, em percursos equidistantes da linha base, 

o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em 

cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, 

havendo superel evação, a compactação deve progredir do bordo mais baixo para o mais  alto, com 

percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. 

Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base em construção, a compactação deve ser executada 

transversalmente à linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas 

partes  em que seu uso não for desejável, tais como  cabeceira de obras-de-arte,  a compactação deve ser 

executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos. 

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada, 

mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de 

umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação. 

Acabamento - O acabamento deve ser executado pel a ação conjunta de motoniveladora e de rolos de 

pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação 

de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material. 

Abertura ao tráfego - A sub-base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do 

tráfego. A extensão máxima a ser executada será aquela para a qual pode ser efetuado de imediato o 

espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a sub-base já liberada não fique exposta à 

ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade. 

Objetivando a preservação ambiental, deverão ser devidamente observadas e adotadas as soluções e os 

respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental definidos, e/ou instituídos, no 

instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006 -

PRO, e na documentação técnica vinculada à execução das obras, documentação esta que compreende o 

Projeto de Engenharia – PE, o Plano Básico Ambiental – PBA e os Programas Ambientais. 

Os materiais utilizados na execução da sub-base devem ser rotineiramente examinados, mediante a 

execução dos seguintes procedimentos: 

  Ensaios de caracterização do material espalhado na pista pelos métodos DNER- ME 080/94, 

DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais determinados al eatoriamente. Deverá ser coletada 

uma amostra por camada, para cada 300 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência 

destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensão, no caso 

do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização. 

  Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada no projeto, 

com material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente.  Deverá ser coletada uma 

amostra por camada, para cada 300 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência destes 

ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensão, no caso do 

emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização. 

  No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de 

compactação de projeto poderá ser modificada quanto ao número de golpes,  de modo a se atingir o 

máximo da densificação, determinada em trechos experimentais,  em condições reais de trabalho no 

campo. 

  Ensaios de Índice Suporte California - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, na 

energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais determinados 

aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada 

para cada 300 m de pista, ou por camada por jornada diária de trabalho. A freqüência destes ensaios 

poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensão, no caso do emprego de 

materiais homogêneos, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

  A frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável, conforme as normas 

vigentes. Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000m2, deverão ser coletadas pelo 

menos cinco amostras, para execução do controle dos insumos. 
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A verificação final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das seguintes 

determinações, executadas de acordo com o Plano de Amostragem. 

Após a execução da sub-base proceder-se-á a relocação e nivelamento do eixo e bordos, permitindo-se 

as seguintes tolerâncias: 

a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma; 

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

c) ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto. 

Plano de Amostragem (Control e Tecnológico) - Todos os  ensaios de control e e determinações  relativos 

aos insumos, à produção e ao produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem aqui citado, 

deverão cumprir as Condições Gerais e Específicas da Norma do DNIT. 

Serão executadas uma camada de sub-base de 10cm e base de 10cm, sendo elas de material de jazida 

(piçarra) de boa qualidade. 

Sobre a base será executada imprimação para a proteção da mesma, causando impermeabilização que 

não permitirá a percolação de água. 

Será efetuada a pintura de ligação com RR-2C, com caminhão tipo espargidor com taxa de aplicação em 

torno de 0,5 l/m2 a 0,88 l/m2, tomando-se os cuidados de limpeza. Quando a taxa preconizada é de 0,5 

l/m2 de emulsão, é comum adicionar-se água, como processo construtivo, já que a aplicação em 

pequenas quantidades, somente de 

emulsão, propicia dificuldades executivas. 

Após o reperfilamento será efetuada uma camada de revestimento em CBUQ  (Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente), espessura de 3 cm, CBUQ é uma mistura à  quente de agregados miúdos, graduados 

e material betuminoso, sobre o pavimento já  devidamente limpo.  Usando-se para tal, equipe composta 

de motoniveladora, rolos compactadores tipo liso e pneumático, possibilitando assim um bom 

acabamento e resistência ao tráfego. 

O transporte da massa através de caminhões  bascul antes da usina até sua aplicação, será devidamente 

coberto com lona. Após aplicada com a vibro acabadora, deverão ser utilizados os rolos pneumáticos e 

lisos até a perfeita compactação do material. 

As temperaturas da massa não deverão ultrapassar 177° C; no caminhão a temperatura não deverá ser 

inferior a 127° C, na rolagem a temperatura deverá ser propicia para compactação do material. 

O controle tecnológico do serviço de pavimentação é obrigatório, apesar de não estarem figurando na 

planilha orçamentária, é exigido da empresa executora,  o laudo técnico de cada etapa do serviço. Ao 

final da obra, os laudos gerados deverão ser encaminhados à CAIXA, juntamente com a última medição. 

10. DRENAGEM SUPERFICIAL 

10.1. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E SARJETA 

 

Compreende o fornecimento, transporte, locação e assentamento de meio fio com sarjeta pré-

moldados de concreto, incluindo mão -de-obra, material, equipamentos, ferramentas, etc.,  necessários 

à execução de serviços, conforme indicação de projeto. 

As formas para execução dos tentos da sarjeta, caso sejam pré -moldados, devem ser metálicas, 

e receber aplicação de desmoldante adequado. Se a sarjeta for moldada “in-loco” a CONTRATADA 

deverá possuir equipamento adequado para execução de tais serviços. 

As peças serão executadas em concreto no traço em volume de 1:2:3 (cimento, areia, brita), nas 

dimensões conforme projeto. 

Durante a operação de concretagem, a peça deve estar protegida da ação do sol e ventos O 

adensamento do concreto será feito utilizando-se mesa vibratória ao vibrador de superfície, obtidos 

pela adaptação de vibradores de agulha na massa oscilante. 
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A cura deve ser feita por molhagem das  peças, com água vaporizada a intervalos frequentes, de 

modo a conservar a umidade por um período mínimo de três dias. 

A carga, o transporte e estocagem das peças deverão obedecer às instruções do projetista ou da 

FISCALIZAÇÃO, evitando-se submeter as peças a carregamentos não previstos. 

A sarjeta deverá ser moldada no local e compor com o tento, com as mesmas características acima 

citadas. 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CONTRATADA deverá elaborar um rel atório técnico de finalização da obra e entregar ao fiscal 

competente, este relatório deverá dispor de todas as etapas executadas perfeitamente referenciadas  

por um relatório fotográfico. 

Depois de todos os serviços executados em conformidade com este memorial descritivo/especificações 

técnicas, projetos e orçamento, a obra não contendo nenhum vício construtivo, a FISCALIZAÇÃO 

receberá a obra analisando toda a execução em questão podendo aprovar ou não o recebimento. Caso 

não haja aprovação, a FISCALIZAÇÃO emitirá uma nota informando o motivo estipulando prazo para 

que os serviços sejam adequados. 

Bom Jesus do Tocantins, 10 fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Matheus Augusto Chini 

Engenheira Civil CREA nº 

151466136-5 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS – 

PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA 

________________________, PARA O FIM QUE NELE 

DECLARA. 

 

 

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS– PREFEITURA MUNICIPAL, com sede à Av. Jarbas 

Passarinho, S/N – Bairro Centro – CEP.:68.525-000, em BOM JESUS DO TOCANTINS, inscrito no 

CNPJ/MF 22.938.757/0001-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, João da Cunha Rocha, brasileiro, casado, portador do 

RG122665466-SSP-PA, inscrito no CPF sob n.º 477.258.002-63, residente e domiciliado na Av. Jarbas 

Passarinho, S/N, Bairro Centro, Cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, de outro lado a empresa 

..........................................., doravante denominada CONTRATADA, inscrito no CNPJ/MF 

nº___________________________, neste ato representado por seu Representante legal, Sr(a) 

_________________________________, (Nacionalidade), (Estado Civil), portador do RG __________________________, 

inscrito no CPF sob n.º ______________________, residente e domiciliado na _____________________________, 

__________, Bairro _____________________________, Cidade de _________________________________________, celebram o 

presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº TP-

2/2021-002 e os termos da proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 

e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.  OBJE TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARI A PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NOS 

BAIRROS NOVO HORIZONTE E UNIÃO. 

Parágrafo Único: Os serviços de que trata o “caput” desta cláusul a, desenvolver-se-ão mediante 

autorização a ser expedida pel a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, através de O rdem de 

Serviço específica, a ser emitida até 10 dias úteis, após a publicação do extrato deste contrato.  

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 

2. O prazo total previsto para execução dos serviços objeto deste Contrato é de 90(Noventa) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento, pela Contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida 

pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, autorizando o início dos serviços.  

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA só poderá pedir prorrogação de prazo se verificar a interrupção 

do trabalho, determinado pelo CONTRATANTE em razão de relevante ordem técnica ou administrativa, 

através de ordem escrita onde indicará o prazo da referida interrupção, ou por motivo de força maior ou 

caso fortuito devidamente comprovados e definidos no Código Civil, devendo a CONTRATADA na 

hipótese, comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, o início e o término da causa determinante da 

paralisação, para efeito de igual prorrogação de prazo.  
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Parágrafo segundo: O prazo de execução do presente contrato, somente poderá ser prorrogado 

mediante celebração de termo aditivo, conforme estabelecido no subitem 18.3 do Edital.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3. O preço total do presente Contrato, conforme a proposta apresentada pela Contratada e aceito pelo 

Contratante para a realização dos serviços ora contratados é de R$ ....................(.....................................). 

Parágrafo Primeiro: Nos preços contratuais oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, 

sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, todos os custos de aquisições de materiais, ferramentas e 

equipamentos  necessários, inclusive as despesas decorrentes de licença, impostos e taxas de qualquer 

natureza,  que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do presente Contrato, bem como tudo e 

qualquer serviço de terceiros, eventualmente necessário.  

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4. Os pagamentos serão processados mediante requerimento da Contratada, através de medição (ões) 

das obras ou de suas etapas realizadas e atestados pela Fiscalização, com uma periodicidade mensal, por 

preço unitário dos serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, por etapas de 

serviços aprovados, observando os seguintes prazos: 

4.1.1 - Até 30 (trinta) dias  contados da data do requerimento feito pela contratada, para verificação, 

conferência e medição da obra ou de suas etapas executadas; 

4.1.2 - Até 30 (trinta) dias úteis contados da data de apresentação da fatura pela Contratada; 

4.2 - As medições somente serão processadas mediante solicitação expressa da Contratada. 

4.3 - A primeira fatura, a ser paga, deverá ser acompanhada da certidão original expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / CREA da região onde está sendo executada a obra, 

comprovando o registro do contrato naquele Conselho. 

4.4 - Deverão acompanhar a(s) fatura(s): o(s) boletim (ns) de medição (ões), correspondente ao período 

da execução dos serviços, devidamente assinados pelo Responsável Técnico da obra e vistada pela 

Fiscalização e a(s) fatura(s). 

4.5 - O pagamento final será efetuado após a realização da vistoria da obra, pela Comissão de 

Fiscalização, designada pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, contra a apresentação da 

fatura acompanhada do Termo de Recebimento provisório da obra.  

4.6 - Os valores faturados e não pagos pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, no prazo 

estabelecido nos subitens 25.1 e 25.2, do Edital, serão atualizados com base na variação do índice IPCA, 

divulgado pela Fundação IBGE, ou de seu substituto, verificado no período compreendido entre a data da 

adimplência e do efetivo pagamento da fatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES 

5.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições 
deste Contrato, assim como pela execução plena e satisfatória dos serviços e de suas etapas, com estrita 
observância aos projetos e especificações, respondendo perante o CONTRATANTE e terceiros  pela 
cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem  como 
por todos os ônus, encargos, perdas e danos, por ventura resultantes da execução da obra. 
 
Parágrafo Primeiro: As licenças para execução dos  serviços independentes de quaisquer autoridades 
federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco exclusivo da CONTRATADA, assistida 
quando necessário, pelo CONTRATANTE. 
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Parágrafo Segundo: Os equipamentos e materiais indispensáveis à execução dos serviços objeto deste 
contrato, serão fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se a CONTRATADA, pelos seus transportes para o local de trabalho, por sua 
conservação e utilização, não podendo justificar atraso na conclusão dos serviços ou de suas etapas, em 
virtude de deficiência de tais equipamentos ou materiais. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter no local dos serviços, técnico de nível  
superior, indicado na sua proposta como seu representante legal e responsável direto pela execução dos 
mesmos, cujo “Curriculum Vitae” será submetido à aceitação do CONTRATANTE, antes do início dos 
serviços, sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, por quaisquer falhas ou 
defeitos que se verificarem nas mesmas. 
 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a desmanchar e refazer, sob sua exclusiva e integral 
responsabilidade, sem ônus para o CONTRATANTE, e sem importarem alteração do prazo contratual, os 
serviços ou suas etapas eventualmente executadas com  vícios ou defeito em virtude de ação, omissão, 
negligência, imperícia, imprudência, emprego de materiais, equipamentos ou processos inadequados ou 
de qualidades inferiores. 
 
Parágrafo Quinto: A CONTRATADA se responsabilizará exclusivamente, com  total isenção do 
CONTRATANTE, por todas as despesas relativas aos salários, encargos sociais, trabalhistas e sindicais de 
todo o seu pessoal envolvido na execução da obra, cuja comprovação dos recolhimentos de todas estas 
despesas e encargos deverá ser por ela apresentado mensalmente na tesouraria do CONTRATANTE, 
reconhecendo inclusive o direito do CONTRATANTE, no caso de comprovação de débito, fazer a retenção 
dos valores correspondentes por ocasião das quitações das medições dos serviços realizados.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
6.1 - Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por técnicos devidamente designados pelo 

CONTRATANTE daqui por diante, denominado simplesmente Fiscalização, independentemente de 

qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acom panhamento dos serviços que venham a ser 

determinados pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. O controle do cumprimento integral das 

condições desta relação contratual por parte do CONTRATANTE é restrita competência do mesmo.  

Parágrafo Primeiro: A Fiscalização de que trata esta cl áusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não 

implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus funcionários, prepostos ou contratados. 

Parágrafo Segundo: Todas as Ordens de Serviços, instruções, reclamações e, em geral, quaisquer 

entendimentos entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões  devidas, não 

sendo tomada sem consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou reclamações 

verbais. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a retirar imediatamente dos serviços e não readmitir os 

empregados contratados ou prepostos que venham a criar embargos ou embaraços à Fiscalização, bem 

como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo com as especificações 

aprovadas para a execução dos serviços ou, de suas etapas. 

Parágrafo Quarto: Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, sem efeito suspensivo, ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, para que o 

expediente suba devidamente instruído. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO 

7.1 - Os serviços serão recebidos nas condições estipuladas no Edital, matriz licitatória e parte 

integrante deste Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA  - DAS PENALIDADES 

8.1 - No caso de inadimplemento total ou parcial do contrato  pel a CONTRATADA o CONTRATANTE 

aplicará, após a notificação de advertência, as seguintes multas: 

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
global do Contrato, no caso de retardamento, sem justa causa, do início dos 
trabalhos contratados; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) calculado sobre o valor global do contrato, 
por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação 
da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias úteis e no 
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos; 

c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
global do contrato pelo não cumprimento do prazo estabelecido pelos cronogramas 
físico-financeiro e contratual, sem plena justificativa; 

d) Multa de 1% (um por cento) calculados sobre o valor global do contrato, em caso 
de inobservância das demais cláusulas do Contrato; 

e) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) calculados sobre o valor global do 
contrato, pela entrega da obra com erros e/ou defei tos, acusados pela comissão de 
fiscalização. 

Parágrafo Primeiro: A aplicação da(s) multa(s) a que alude esta cláusula não impede que o 

CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo Segundo: De qualquer penalidade imposta, a CONTRATADA poderá no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da notificação, oferecer recurso, através da Fiscalização, que o encaminhará 

devidamente informado, ao Prefeito Municipal.  

Parágrafo Terceiro: Caso venha a ser rigorosamente cumprido o prazo final de entrega dos serviços 

referidos na Cláusul a Segunda deste Contrato, a multa de que trata a alínea “c” do “caput” desta cláusula, 

poderá ser restituída à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE. Essa devolução deverá ser feitas em 

juros ou correção monetária por ocasião da assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, 

mediante requerimento da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto: A(s) penalidade(s) estabelecida(s) nesta Cláusula não exclui (em) qualquer 

(quaisquer) outra(s) neste Contrato, nem a responsabilidade da  

CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE e a terceiros em conseqüência de 

inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1 - No interesse da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, o Contrato a ser firmado, poderá 

ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condições previstas neste Contrato ou ainda, a 
inobservância das prescrições legais pertinentes aos contratos administrativos, conferirá às partes o 
direito de rescindi-lo, respeitado o direito de ampla defesa, na ocorrência de quaisquer das hipóteses 
previstas no art. 77, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos previstos no art. 78 desta mesma Lei, que 
será procedida na forma dos artigos 79 e 80 da citada Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

11.1 - As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação orçamentária 

prevista no orçamento fiscal vigente.   
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1111 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo - SEMOB 

1111.15121211008.1.013 – Recuperação de Ruas e Avenidas  

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - O presente Contrato é firmado de conformidade com a legislação em vigor, principalmente a Lei 

nº 8.666/93 e suas alterações, estando inserido como parte integrante deste instrumento, o processo 

administrativo de licitação, aludido na Cláusula  Primeira deste Contrato, com os requisitos referendados 

no art. 38, do dispositivo legal citado; 

12.1.1 - A Contratada  fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições contratuais, os acréscimo sou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do 

contrato (§ 1º, Inciso I, do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

13.1 - A publicação do presente instrumento será providenciada pelo CONTRATANTE em extrato, no 

Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Marabá-PA, como instância judicial competente para dirimir todas 

e quaisquer questões oriundas deste Contrato, renunciando as p artes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produzam os 

necessários efeitos legais. 

Bom Jesus do Tocantins/PA, .......... de........................ de 2021. 

ASSINATURAS: 

Pelo Município de Bom Jesus do Tocantins/PA /CONTRATANTE: 

___________________________ 

João da Cunha Rocha 
Prefeito Municipal  

 
Pela CONTRATADA: 

................................................................... 

(nome e assinatura)  

TESTEMUNHAS: 

1.______________________________________________       2.____________________________________________________  

RG.: ______________________________________                  RG.: ____________________________________    

CPF.: _____________________________________                  CFP.: ___________________________________  
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ANEXO III 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

........................, ........de............................de 2021 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

 

Comissão de Licitação 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-002                                                              PROCESSO Nº 09042021 

Prezados Senhores, 

Após exame e estudo aprofundado do Edital da Tomada de Preços  em referência, apresentamos nossa 

Proposta de Preços, para execução da obra mediante contratação de empresa de engenharia para 

pavimentação em CBUQ nos bairros Novo Horizonte e União  de acordo com o projeto, 

especificações técnicas, planilha  orçamentária e demais documentos técnicos anexos.  

A nossa PROPOSTA COMERCIAL define os preços que propomos para execução da obra e se encontra 

devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) desta empresa. 

O valor global de nossa proposta é de R$ .........................(................................................), conforme detalhado na 

Planilha de Quantidades e Preços anexa. 

DECLARAMOS EXPRESSAMENTEQUE: 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas 

no Edital e seus Anexos, os quais recebemos da Comissão Permanente de Licitação. 

Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços, bem como as influências 

salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da 

solução de qualquer que seja o valor da mão -de-obra local, e ainda, conhecemos os aspectos e regimes 

físicos e climáticos onde serão executadas as obras. 

a) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, 
inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal designado para os serviços.  

b) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua abertura. 

c) Nesta proposta estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), 
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos 
necessários à perfeita execução de toda a obra. 
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d) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e habilitado a prestar a 

essa Comissão de Licitação os  esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas 

necessárias. 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da firma) 
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 ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS 

Comissão de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-002                                                                PROCESSO Nº  09042021 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ nos bairros Novo 

Horizonte e União 

Prezados Senhores, 

 
Na qualidade de representante legal por nossa empresa, credenciamos o senhor ................, estado civil 
........, nacionalidade .............., portados da RG nº .............e devidamente inscri to no CPF (MF) sob o nº .......... ...., 
residente e domiciliado à rua ................bairro............., cidade de .................., para nos representar na licitação 
em referência, conferindo ao mesmo,  poderes para assinar quaisquer documentos relacionados com a 
licitação, notadamente as atas e rubricar documentos, participar das reuniõ es, bem como manifestar-se 
sobre a desistência ou renúncia na interposição de recursos administrativos, podendo praticar todos os 
atos que julgar necessário ao interesse da licitação.  
 
DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:  
Endereço:  
CNPJ:  
Telefone / Fax:  

E-mail:  
DADOS DO RESPONSÁVELLEGAL DA EMPRESA 

Nome completo:  

Endereço:  
Nacionalidade:  Estado Civil:  
Profissão:  
CPF:  RG:  

 
Local: _________________________________ 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da firma) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

DE MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-002                                                                 PROCESSO Nº 09042021 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ nos bairros Novo 

Horizonte e União. 

Declaramos, para os fins legais, ser microempresa / empresa de pequeno porte, nos termos da legislação 

vigente; não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos da Tomada de Preços nº TP Nº 2/2021-002, que tem como objeto contratação de 

empresa especializada para contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ 

nos bairros Novo Horizonte e União. 

 Licitante:........................................................  

Data:...............................................................  

___________________________________________ 

Assinatura 

Nome e Função:...................................................... 

CPF:........................................................................  

 

Fone / Fax: .............................................................  
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

DECLARAÇÃO 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-002                                                               PROCESSO Nº 09042021 

 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ nos bairros Novo 

Horizonte e União. 

..............................................................., inscrita no CNPJ nº 

................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ......................................e do CPF nº 

............................................., DECLARA, para  fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.   

 

Local/Data.............. 

 

 

............................................................................ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

DECLARAÇÃO DO LICITANTE 

 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-002                                                                  PROCESSO Nº 09042021 

 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ nos bairros Novo 

Horizonte e União. 

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei 8.666/93, declaramos ter recebido da 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins os documentos referentes à Tomada de Preços nº 

2/2021-002, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para Contratação de 

empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ nos Bairros Novo Horizonte e União, 

localizado no Município de Bom Jesus do Tocantins. 

 

Local/Data.............. 

 

 

............................................................................ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021-002                             PROCESSO Nº 09042021 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em CBUQ nos bairros Novo 

Horizonte e União. 

 Declaramos para os fins de Habilitação Técnica da Licitação em referência, que a empresa abaixo 

qualificada, efetuou a Vista Técnica nos locais onde serão executados os serviços de engenharia para 

pavimentação em CBUQ nos bairros Novo Horizonte e União, no período de 90 (noventa) dias, e que 

a mesma declara não possuir quaisquer dúvidas e ter pleno conhecimento de todos os aspectos técnicos 

e logísticos necessários para elaboração de sua proposta referente à execução dos serviços objeto da 

licitação supra citada. 

Bom Jesus do Tocantins, _______ de ____________ de 2021. 

 

EMPRESA VISITANTE:  

NOME DO RESPONSÁVEL:  

DOC. DE IDENTIDADE  

NÚMERO DO CREA:  

TELEFONE / FAX:  

ASSINATURAS 

Pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do 

Tocantins: 

Pela Licitante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: A visita técnica deverá ser efetuada obrigatoriamente, pelo engenheiro civil, 

responsável técnico da empresa participante, e atender os requisitos mencionados no item 3 do edital.  
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