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EDITAL  

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 

 
 

1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Porto Acre, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Esporte e 

Lazer e Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Comissão Permanente de Licitação, 

designada através do Decreto Municipal nº. 1.571 de 02 de janeiro de 2018, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Acre, edição nº 12.226, do dia 24/01/2018, torna público, para o conhecimento 

dos interessados que estará reunida no dia 03 de janeiro de 2019 às 09h00min, na Prefeitura 

Municipal de Porto Acre, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida 

Chicó Rabelo, nº 56 - Centro - Porto Acre/AC, e receberá os Envelopes contendo os Documentos e 

as Propostas dos interessados em participar da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 

N.º 006/2018, pelo regime de Empreitada por Preço Global, pelo critério de menor preço, 

podendo o presente Edital ser retirado mediante solicitação através do e-mail: 

pmpa.licitacoes@gmail.com ou excepcionalmente na Prefeitura Municipal de Porto Acre, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min, no 

período de 19/12/2018 à 02/01/2019 no local acima indicado.  

 

1.2 As empresas, os representantes ou interessados que retiraram o Edital se obrigam a acompanhar 

o Diário Oficial do Estado com vistas a possíveis alterações. A qual será regida de conformidade 

com o que dispõe a Lei nº 8.666/93, e demais alterações e, na forma, condições e especificações a 

seguir estabelecidas.  

 

1.3 Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Prefeito Municipal de Porto Acre, conforme 

consta no Processo Administrativo nº. 057/2018. 

 

1.4O Processo Licitatório será realizado por Lindomar de Oliveira Siqueira, presidente da 

Comissão, tendo como membros servidores escolhidos entre os membros da Comissão Permanente 

de Licitação designada através do Decreto Municipal nº. 1.571 de 02 de janeiro de 2018. 

 
2. DO OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação será a Contratação de Empresa em Engenharia para a 

Execução dos Serviços de Pavimentação e Drenagem de Vias na Vila do "V" no município de 

Porto Acre em atendimento ao Convênio SICONV nº 864042/2018 - Ministério da Integração 

Nacional, conforme especificações e condições a seguir e partes integrantes do presente edital:  

  
2.1.1 ANEXO I - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Cumprimento do 

XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal; 
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2.1.2 ANEXO II - Modelo de Declaração que Cumpre os Requisitos do Edital; 
 

2.1.3 ANEXO III - Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 
 

2.1.4 ANEXO IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

2.1.5 ANEXO V - Modelo de Declaração de Relação de Equipe Técnica Mínima; 
 

2.1.6 ANEXO VI - Modelo de Declaração de Relação de Equipamentos Mínimos; 
 

2.1.7 ANEXO VII - Modelo de Declaração de Visita; 
 

2.1.8 ANEXO VIII – Orçamento Resumo, Planilha Orçamentaria Sintética – Não Desonerada, 

Composições de Custos Unitários – Não Desonerado, Memória de Cálculo, Cronograma Físico – 

Financeiro; 
 

2.1.9 ANEXO IX – Composição Analítica do BDI e Composição de Custos – Leis Sociais; 
 

2.1.10 ANEXO X - Especificações Técnicas, Estudo Técnico Preliminar de Recapeamento 

Asfáltico de Ruas no Município de Porto Acre, Relatório Fotográfico, Certidão referente ao 

Licenciamento Ambiental, Projetos de Pavimentação e ART do Projeto Básico; 
 

2.1.11 ANEXO XI - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo; 
 

2.1.12 ANEXO XII - Minuta do Contrato. 

 

2.2. O Valor estimado para execução da obra é: R$ 500.600,00 (quinhentos mil e seiscentos 

reais). 

  

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

3.1. Só poderão participar deste certame empresas que detenham em seu estatuto ou contrato social 

atividade pertinente e compatível com objeto da licitação. 

 

3.2. Para participar desta licitação, as empresas deverão atender a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, em atendimento ao 

disposto no § 2º do Artigo 22 da lei 8.666/93.   

 

3.3Os interessados a participar da presente licitação deverão trazer a documentação original ou 

fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou ainda, cópias simples que poderão ser 

autenticadas pelo Presidente da Comissão ou sua Equipe de Apoio até o último dia anterior a data 

de abertura da Licitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 

 

3.4 Só serão aceitas cópias legíveis. 

 

3.5 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.                                                                                                              
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3.6 O Presidente da Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

3.7 A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, do Credenciamento, 

juntamente com a Documentação e Proposta de Preços, na data, hora e local expressamente 

indicado nos Avisos de Licitação, e preâmbulo deste edital. 

 
3.8 A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 

cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da Administração, bem 

como na observância dos regulamentos e normas administrativas aplicáveis. 
 

3.9 Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação: 
 

3.9.1 autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
 

3.9.2 que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 

3.9.3 inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 

nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 

oficial ou registrado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria Geral da União - CGU, constante no portal da internet 

www.portaltransparencia.gov.br/ceis, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 

3.9.4 formem consórcio, qualquer que seja sua constituição ou, ainda que, independentemente, 

nomeiem um mesmo representante; 
 

3.9.5 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a 

empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

4.1. No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública da 

licitação, qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

este edital, cuja petição deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 

4.2. Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas.  
 

4.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  
 

4.4. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder à data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação. A Impugnação deverá ser encaminhada por escrito e endereçada ao 

presidente da comissão e entregue sob protocolo na Comissão Permanente de Licitações, da 

Prefeitura Municipal de Porto Acre, localizada na Avenida Chicó Rabelo, nº 56 - Centro - Porto 

Acre/AC. 
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5. DA VISITA TÉCNICA  

5.1. A licitante deverá realizar visita técnica no local onde será executada a obra objeto desta 

licitação para tomar conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações a serem assumidas.  

 
5.2. A visita técnica deverá ser realizada por responsável técnico da licitante, devendo apresentar 

sua identidade profissional e comprovar seu vínculo com a empresa por meio de Certidão de 

Registro emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, devidamente atualizada, devendo o responsável técnico possuir 

atribuições profissionais compatíveis com o objeto da licitação. 

 

5.3.A visita técnica deverá ser realizada até o último dia útil anterior ao da abertura das propostas 

mediante prévio agendamento junto à Secretaria Municipal de Planejamento Esporte e Lazer, 

através do telefone (0xx68) 3233-1188 ou através do e-mail secretaria.sepel@gmail.com.   

 

5.4. Finda a visita técnica, será fornecido ao representante técnico da licitante o Atestado de Visita 

Técnica.  

 

5.5.A Visita Técnica não é obrigatória. Entretanto, a licitante que não efetuá-la, deverá apresentar 

DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável indicado pela empresa de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades da obra e do local onde a mesma será executada. 

 
6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Aberta a sessão, a Comissão de Licitação procederá anteriormente à entrega dos Envelopes de 

Documentação e Proposta, ao credenciamento dos licitantes mediante a o recebimento dos 

documentos para credenciamento que deverão ser apresentados fora dos envelopes de habilitação e 

proposta. 

 

6.2 Será permitida a participação desta licitação, através de remessa postal, observado a 

tempestividade da recepção dos documentos, não sendo obrigatória a presença de representantes da 

licitante na licitação.  

 

6.3 Caso o licitante se faça representar na abertura da sessão, deverá ser representado por pessoa 

que detenha os poderes necessários para a prática de todos os atos inerentes à licitação e à 

contratação.  
 

6.4 O representante do licitante apresentará:  
 

6.4.1tratando-se de sócio proprietário: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Deverá identificar-se 

exibindo documento oficial de identificação que contenha foto; 
 

6.4.2 tratando-se de procurador ou representante: a procuração por instrumento público ou 

particular com firma reconhecida da assinatura, da qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
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demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 

6.5 O representante legal deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 

contenha foto.  

 

6.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma empresa credenciada. 

 

6.7 Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos 

probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do 

procedimento licitatório.  

 

6.8 A falta ou incorreção dos documentos mencionados, não implicará a exclusão da empresa em 

participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se nas demais fases do 

procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

 

6.9 Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar 123/06, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, alternativamente, nesta fase de 

credenciamento: 

 

a) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme 

modelo no Anexo III, ou 

 

b) Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal da Receita 

Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br, ou 

 

c) Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do Art. 8º da Instrução Normativa nº. 103 

de 30 de abril de 2007, do Diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, 

que não tem prazo de vencimento, ou. 

 

6.10 Ainda na fase de credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados deverão 

ainda, apresentar Declaração de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitação deste 

processo licitatório, conforme modelo Anexo II, fora dos envelopes que contém os Documentos e 

Propostas. 

 

7. DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS 

7.1 A empresa deverá apresentar 02 (dois) envelopes opacos e separados, o primeiro com o 

subtítulo Habilitação, e o segundo com o subtítulo Proposta de Preços, devidamente lacrados, 

rubricados no fecho, devendo conter na sua parte externa de forma legível a denominação ou razão 

social, o CNPJ e o endereço da proponente. 

 

7.2 Objetivando a segurança e integridade dos documentos apresentados na Habilitação e na 

Proposta de Preços, recomenda-se que sejam numerados e rubricados em todas as folhas.  
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7.3 A documentação deverá ser apresentada em original, ou por publicação em órgão de imprensa 

oficial, ou ainda por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou pela Comissão 

Permanente de Licitação desta Instituição. 

 

7.4 Toda e qualquer documentação poderá ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação 

até o último dia anterior a data de abertura da Licitação, contudo, após recebimento dos 

envelopes, não mais será permitida a sua autenticação. 

 

7.5 Não serão aceitos documentos apresentados em papel térmico para fac-símile (fax). 

 

7.6 A proposta de preços será apresentada digitada, em linguagem clara, sem emendas, rasuras e 

entrelinhas.  

 

7.7 Após o início da abertura dos envelopes não serão aceitas, juntada ou substituição de quaisquer 

documentos que alterem a substância da proposta. 

 
8. DA HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO. 

8.1 Para habilitação na presente licitação exigir-se-á, dos interessados, as seguintes comprovações:  
 

a) Capacidade Jurídica 

b) Regularidade Fiscal e trabalhista 

c) Qualificação Econômica e Financeira  

d) Qualificação Técnica 

e) Outras Comprovações 

 

8.1.1 - Capacidade Jurídica 
 

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

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas; 

 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

 
8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-

MF), emitida nos últimos 90 (noventa); 
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b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa - CND, de débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Federal, 

comprovando inclusive a regularidade perante a Seguridade Social - INSS; 

 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa - CND, emitida pelo Estado 

relativo ao domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda 

Estadual; 

 

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo a 

ao domicilio ou sede do licitante, da Dívida Ativa da fazenda estadual; 

 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo 

Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

 

g) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 

8.1.3 - Qualificação Econômica e Financeira 

 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão Negativa de Ação 

Cível em que não conste ação de falência/recuperação judicial/concordata expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

b) Balanço patrimonial e a demonstração de resultado contábeis do último exercício social, já 

exigível e apresentado na forma da lei; 

 

b.1) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário Oficial ou 

jornal de grande circulação da sede do Licitante; 

 

b.2) Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por técnico em Ciências 

Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade. 

 

b.3) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Livro Diário, onde foram transcritos 

o Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado, devendo ser assinado por técnico em 

Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade empresária. 

b.4) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de final 

de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 

patrimônio líquido com data de até 90 (noventa) dias anterior à data de abertura da licitação. 
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c) O licitante deverá comprovar através seu balanço, que possui Patrimônio Líquido igual ou 

superior a 10% do valor de sua proposta, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 

da Lei nº. 8.666/93. 
 

8.1.4. - Qualificação Técnica 
 

a) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

que comprove o Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos; 
 

b) Comprovação da empresa possui em seu quadro de profissionais, na data da licitação, pelo 

menos (1 (um) Engenheiro Civil) devidamente reconhecido pelo CREA. 
 

c) Em se tratando de empresa não registrada no CREA-ACRE, deverá apresentar o registro do 

CREA do estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA – 

Acre, antes da assinatura do contrato. 
 

d) Comprovação do (s) Responsável (eis) Técnico (s) do quadro da empresa na data da licitação, 

ter (em) executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o 

objeto desta licitação, através de certidão (ões) de acervo técnico CAT e/ou atestado(s), em nome 

do próprio Responsável Técnico, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de 

obras/serviços, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

certificados pelo CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar 

explicitadas conforme constante a seguir: 
 

ITEM SERVIÇOS REQUERIDOS UNID. 

01 
TRANSPORTE CONFORME PORTARIA DNIT Nº 1078 DE 11/08/2015 - BDI 

DIFERENCIADO DE 17,69% 
T 

02 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 4,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 
M3 

03 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
M3 

04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA M2 

05 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 

 

d.1) Somente serão aceitas as Certidões de Acervo Técnico - CAT que se refiram a atividades 

relacionadas com a execução de obras ou atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente certificado pelo CREA (CAT) ou (CAU), de 

execução dos serviços de maior relevância a saber: coordenação, direção, execução, fiscalização 

ou supervisão.  
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d.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 

profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATADA. 

 

d.3) A comprovação de vinculo profissional se fará: 

 

I) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou;  

II) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social acompanhada de 

cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou;  

III) por meio do Contrato Social da Empresa;  

IV) Certidão de Pessoa Jurídica do CREA ou CAU; ou 
IV) declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

 

e) Atestado (s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) no CREA ou CAU da 

região onde os serviços foram executados, que comprove (m) que a licitante tenha executado, para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, a qualquer tempo, serviços de obras/serviços de características 

compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidões e/ou atestados, em nome da própria 

Licitante, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo 

CREA ou CAU, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, com as quantidades mínimas de 

serviços, conforme constante a seguir: 
 

ITEM SERVIÇOS REQUERIDOS UNID. QUANT. 

01 
TRANSPORTE CONFORME PORTARIA DNIT Nº 1078 DE 

11/08/2015 - BDI DIFERENCIADO DE 17,69% 
T 84,33 

02 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM – 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

M3 33,01 

03 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 
M3 14,67 

04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA M2 50 

05 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 213,85 

 

e.1) Somente serão aceitas as Certidões de Acervo Técnico - CAT que se refiram a atividades 

relacionadas com a execução de obras ou atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica 

de Direito Público ou Privado, devidamente certificado pelo CREA (CAT), de execução dos serviços de 

maior relevância, a saber: coordenação, direção, execução, fiscalização ou supervisão. 
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8.1.5. – Outras Comprovações 
 

a) Alvará de Funcionamento; 

 

b) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e Cumprimento do XXXIII do Art. 7° da 

Constituição Federal; 

 

c) Declaração de Relação de Equipe Técnica Mínima 

 

d) Declaração de Relação de Equipamentos Mínimos 

 

e) Declaração e/ou Atestado de Visita 

 

f) Declaração assinada pelo(os) profissional (is) indicado (s) pela licitante, através do qual o 

mesmo assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado, caso a empresa licitante 

seja a vencedora do certame. 

 

g) Declaração (ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para 

atendimento à alínea "d", acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica. 

 

h) Declaração de compromisso da licitante em manter, na condução da obra, o (os) profissional (is) 

cujo(s) atestado(s) venha(m) a atender à exigência da alínea “d”.; 

 

i) Declaração expressa da licitante de que nenhum servidor público do Município de Porto Acre 

seja sócio, integre o corpo diretivo ou conselho da empresa ou que pertença a seu quadro de 

funcionários ou integre o seu quadro técnico; 

 
j) Declaração de Inexistência de Vínculo. 

 

8.1.6 – Declaração “CARTA” da Empresa Licitante 

 

8.1.6.1 A documentação deverá ser acompanhada por uma DECLARAÇÃO assinada por Diretor 

(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público) comprovando a 

delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando: 

 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade e 

veracidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações 

complementares solicitadas pela Administração; 

 

b) Que executará a obra de acordo com o Projeto de Engenharia, Especificações Gerais e demais 

Normas e Instruções da Administração, Normas Técnicas da ABNT, às quais alocará todos os 

equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um 

controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os 

usuários e os moradores vizinhos, que demonstrará rotineiramente a Fiscalização o alcance em 

todos os serviços e na obra como um todo. 
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c )  Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e 

relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização. 

 

d) Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer tipo de 

equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da 

Administração, sem ônus de mobilização para este, ainda que não previsto, em prazo compatível 

com a necessidade que motivou a solicitação. 

 

e) Que os equipamentos necessários para execução das obras ou serviços de que trata o projeto de 

engenharia, serão atendidas de forma que venha a ser necessário para a execução satisfatória dos 

serviços.  

 

f) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos necessários à formulação da proposta. 

 

g) Que executará a obra de acordo com o prazo estabelecido no Edital. 

 

h) Que se compromete a estar instalado e pronto para o início da obra no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos a partir da data de expedição da Ordem de Serviço, inclusive com Equipe 

Técnica Mínima e Equipamentos Mínimos Necessários, sob pena da configuração da hipótese 

disposta no inciso VI do art. 78 da Lei 8666/93; 

 

i) Declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito 

anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos.  

 

8.1.7 Da Documentação 

a) A documentação poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da unidade que realiza a Licitação até o último 

dia anterior à data de abertura da Licitação; 

 

b) As certidões que tenham sua autenticidade sujeitas à verificação nos endereços indicados em 

sites da internet pelo órgão emissor, estas não necessitarão ser autenticadas na forma indicada no 

subitem acima. Esta faculdade, todavia, não dispensa a apresentação destas certidões; 

 

c) Após a abertura, dos envelopes contendo a documentação, as cópias que não estiverem 

autenticadas, não serão autenticadas por funcionário da unidade que realiza a licitação, excetuando-

se aos casos em que o original do documento constar do interior do mesmo envelope; 

d) A qualquer tempo, antes da entrega dos envelopes, o interessado poderá efetuar a autenticação 

via cartório, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer apresentação sem a devida autenticação;  
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e) A não observação, por parte dos licitantes, a cerca da autenticação dos documentos, acarretará 

para os mesmos a inabilitação no presente processo licitatório;  
 

f) Serão inabilitadas as empresas licitantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos 

neste edital; 
 

g) serão inabilitadas as empresas que tenham sócio(s), dirigente(s), funcionário(s) e no seu quadro 

técnico (engenheiro, arquiteto e tecnólogo), com vínculo empregatício com o responsável pela 

licitação. 
 

h) Os documentos para habilitação deverão ser entregues em envelope não transparente, fechado, 

contendo a seguinte inscrição: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) O envelope de "Proposta de Preços” deverá conter, em sua parte externa, a seguinte identificação:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) A Comissão reserva-se ao direito de proceder diligências, a fim de que todas as informações 

prestadas pela licitante, sejam conferidas, restando assim, comprovada a origem e veracidade das 

mesmas; 

 

 

ENVELOPE N° 2 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE – AC 

COMISSÃO PERMANENETE DE LICITAÇÃO - CPL  

TOMADA DE PREÇOS Nº. ......./20188 

NOME COMPLETO DA LICITANTE 

CNPJ: 

ENDEREÇO:  

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

ENVELOPE N° 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE – AC 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  

TOMADA DE PREÇOS Nº. ......./2018 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO:  

TELEFONE: 

E-MAIL: 
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k) Na hipótese dos documentos exigidos neste Capítulo, não conter o prazo de validade, o referido 

prazo será de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição. 

 
9.  DO EXAME DOS DOCUMENTOS 

9.1 Se a proposta classificada pertencer a uma microempresa ou empresa de pequeno porte e 

cumprir os requisitos de habilitação do edital, será declarada vencedora. Se a documentação 

apresentada quanto a regularidade fiscal apresentar alguma restrição, será declarada vencedora e 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para regularização, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa.  

 

9.2 Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, na data e horário, 

indicado no preâmbulo do edital, iniciar-se-á o exame da documentação exigida para o certame. 

 

9.3 Após a abertura dos envelopes N.º 01, contendo a documentação, proceder-se-á ao exame e 

rubrica dos documentos neles contidos, podendo os concorrentes apresentar fundamentadamente as 

intenções de recurso que tiverem, ao presidente da comissão, que as fará constar da Ata dos 

trabalhos. 

 

9.4 Examinados os documentos, porventura surgidas às intenções de recurso, será suspensa a seção 

e aberto o prazo para apresentação de recurso. 

 

10.  DO EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1 Se a proposta classificada em primeiro lugar não pertencer à microempresa - ME ou empresa 

de pequeno porte - EPP, a Comissão aplicará o critério de empate da LC 123/2006 e considerará as 

propostas empatadas àquela classificada em primeiro lugar, todas as que sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme o § 1º do art. 44 da LC 

123/2006 e selecionará dentre estas a melhor proposta, desde que seja uma microempresa ou 

empresa de pequeno porte, que terá preferência na contratação. Mas condicionada a apresentar 

proposta com preço inferior àquela até então considerado a melhor proposta;  

 

10.1 A proposta comercial deverá ser apresentada em linguagem clara, impressa em papel 

timbrado da Licitante e preferencialmente juntamente com mídia digital gravada em CD ROM, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e conter obrigatoriamente os seguintes componentes: 

 

10.1.2 Indicação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de sua abertura; 

 

10.1.3 A Proposta de Preços deverá ser acompanhada de Declaração Independente de Proposta, 

conforme modelo anexo IV, com Declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços 

de todos os custos de materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, 

necessários à execução dos trabalhos e quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, 

escritórios, e despesas, tais como impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram 
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danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de 

acidentes de trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e 

previdenciária impõem ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da 

Administração Municipal; 

 

10.1.4 Valor total do objeto licitado em algarismos e por extenso, ocorrendo discrepância entre os 

valores unitário e total, prevalecerão os primeiros e entre os valores em algarismos e por extenso 

serão considerados estes últimos, pelo qual a Licitante se propõe a executar os serviços; 

 

10.1.5 Apresentação das planilhas de composição de custo unitário dos serviços que serviram de 

base para compor os preços unitários integrantes da planilha orçamentária, que deverão ser 

assinadas em todas as páginas pelo responsável técnico pela execução (detentor do Acervo 

Técnico), precedida do nome da licitante, o título desse profissional que a subscreveu, e o número 

de sua carteira do CREA, conforme estabelece os artigos 13 e 14 da Lei Nº 5.194//64. A não 

apresentação integral das mesmas implicará na desclassificação automática da licitante; 

 

10.1.5.1 Nas planilhas de custos unitários deverão refletir os encargos previstos – Composição de 

Custo de Leis Sociais, e de Bonificação de Despesas Indiretas. 

 
10.2 Exame da(s) proposta(s) e critério de aceitabilidade de preços: 

 

10.2.1 A referência adotada será tão somente o orçamento elaborado pela Administração, conforme 

permitido pelo inciso X do Artigo 40 combinado com o inciso II do artigo 48 da Lei N.º 8.666/93: 

 

10.2.2 Serão desclassificadas as propostas com preço global e unitários superiores ao do 

orçamento da Administração. 

 

10.2.3 É parte integrante deste Edital, como referência a ser utilizada o orçamento dos serviços, 

elaborado com os preços relativos, de acordo com as Planilhas em anexo; 

 

10.3 Os custos unitários dos serviços e dos equipamentos apresentados pelos licitantes serão a base 

de cálculo para as suas propostas e, em caso de erro na transposição ou multiplicação dos dados, a 

proposta será corrigida, pela equipe técnica do órgão licitante, com base nos custos unitários 

apresentados, da seguinte forma: 

 

10.3.1 O erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente, terá corrigido o 

seu produto; 

 

10.3.2 O erro de adição será retificado tomando as parcelas corrigidas e substituindo o total 

proposto pelo corrigido; 

 

10.3.3 Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação. 

 

10.3.4 Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 

extenso; 
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10.4 Imediatamente após a fase de habilitação, desde que as licitantes abdiquem do prazo de 

interposição de recurso, as propostas serão abertas, examinadas e rubricadas pelos presentes e pela 

comissão. 

 

10.5 Os envelopes de propostas serão devolvidos devidamente fechados aos concorrentes 

inabilitados, imediatamente após a fase de habilitação, desde que tenha havido renúncia da 

interposição de recursos. Caso contrário à devolução será efetuado após a denegação do recurso, se 

for o caso. 

 

10.6 As propostas de preços serão encaminhadas para o engenheiro civil contratado pelo órgão 

licitante, para análise e emissão de parecer técnico quanto sua aceitabilidade. 

 

10.7 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste EDITAL; 

 

b) Forem subordinadas a qualquer condição não prevista no EDITAL; 

 

c) Apresentem vantagens não previstas no edital ou preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos 

demais licitantes; 

 

d) Apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

 

e) Não cotar preços unitários, bem como deixar de cotar quantitativos requeridos, itens ou deixar de 

apresentar planilha de composição de custo unitário, de todos os serviços solicitados; 

 

f) As propostas com preços unitários cuja composição não considere os valores de mão-de-obra 

iguais ou superiores ao piso salarial normativo fixado por Dissídio Coletivo, acordo ou convenção 

coletiva de trabalho do Estado do Acre; 

 

g) Indiquem prazo de validade da proposta, inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

abertura; 

 

h) Não apresente declaração expressa da Licitante de estarem incluídos nos preços todos os custos e 

despesas, tais como impostos, taxas e seguros, incidentes na Proposta Comercial, diária e passagens 

de pessoal etc.; 

 

i) Não apresente declaração expressa de que o Licitante concorda com o prazo de execução dos 

serviços estipulado neste Edital; 

 

j) Não apresente as planilhas de composição de custo unitário dos serviços: mão-de-obra e 

materiais, que serviram de base para compor os preços unitários integrantes da planilha 

orçamentária, que deverão ser assinadas por profissional habilitado na forma da lei. 
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k) Não apresentar a Composição Analítica do B.D.I, com demonstrativo detalhado da composição 

do percentual adotado inclusive com relação às parcelas que o compõem. 

 

l) Não apresentar Declaração Independente de Proposta juntamente com a proposta. 

 
11. DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO 

11.1 As propostas serão julgadas após a análise da documentação, na mesma ou em outra sessão, e a 

classificação será feita na forma de menor preço, em caso de empate, o desempate será efetuado 

através de sorteio. 

 

11.2 Caso existam propostas com o mesmo preço global, o desempate será efetuado pela Comissão 

de Licitação, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, com ou 

sem a presença dos interessados, em data e horário previamente comunicados. 

 

11.3 Caso a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver 

proposta apresentada por ME ou EPP em valor igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor 

proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

11.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar, sob pena de 

preclusão do exercício do direito de desempate; 

 

b) Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito; 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite 

estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
12. DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-

razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo -

lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

12.2 Não serão aceitos recursos ou contera-razões, através de fac-símile, e-mail ou qualquer outro 

meio eletrônico, devendo as razões ou contra-razões recursais ser protocolizadas em meio físico e 

durante o horário de expediente de atendimento ao público e perante a comissão permanente de 

licitações na prefeitura, e dentro dos prazos legais. 
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12.3 Tanto os recursos como as contra-razões deverão ser entregue mediante protocolo, durante o 

expediente normal, no setor, vedada à interposição de qualquer outra forma. 

 

12.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo presidente ao vencedor. 

 

12.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

12.6 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

 

12.7 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 

ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 

13.1 O Órgão licitante adjudicará o objeto licitado ao licitante cuja proposta atender em sua 

essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s) e também for a de menor valor após 

eventuais correções. 

 

13.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo previsto, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste edital, na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores. 

 

13.3 A contratação dos trabalhos objeto da presente Licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos 

termos previstos pela Lei N. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

13.4 O órgão licitante se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as 

propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que 

aos licitantes caiba qualquer direito à indenização ou ressarcimento. 

 

14. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1 A empresa proponente que for julgada vencedora da presente licitação será regularmente 

convocada para assinatura do contrato. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da abertura das 

propostas, sem que haja a convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos.  

 
15. PRAZO DE EXECUÇÃO 

15.1 O prazo de execução da obra, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias, a partir do dia 

seguinte ao da emissão da Ordem de Serviço conforme consta no Cronograma Físico-Financeiro. O 

prazo contratual poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na 

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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15.2. O objeto ora licitado será recebido, após a sua execução e conclusão, obedecendo ao disposto 

nos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, por servidor ou Comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ou de 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O recebimento supracitado 

não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem a ético-profissional, 

pela perfeita execução do contrato. 
 

16.  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DO PREÇO 

16.1 O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido no Artigo 

65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
 

16.2 O preço do objeto licitado, poderá ser reajustado, mediante prévia consulta a Administração 

Pública e após expressa autorização, desde que atenda aos seus interesses e conveniência, com 

prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 
 

17.  DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO 

17.1 Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar a presente 

licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 

17.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93. 
 

17.3 No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 
 

18.  DA RESCISÃO 

18.1 A critério da Prefeitura de Porto Acre caberá rescisão contratual independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, quando a empresa Contratada: 
 

18.1.1 Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
 

18.1.2 Paralisar os serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 
 

18.1.3 Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado sem autorização da Contratante. 
 

18.1.4 Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

18.2 No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da empresa Contratada, à mesma caberá 

receber o valor dos serviços prestados no limite do que fora executado. 
 

18.3 Em qualquer das hipóteses suscitadas a Contratante não reembolsará ou pagará a empresa 

Contratada qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação 

Trabalhista e da Previdência Social. 
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19.  FORMA DE PAGAMENTO 

19.1 O Órgão CONTRATANTE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 

preços integrantes a proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários 

incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da obra, de acordo com as condições 

previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, 

constituído assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. Emitindo a 

medição devidamente atestada, o Contratado deverá apresentar no Órgão Contratante, a Nota Fiscal 

correspondente à medição. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para o pagamento, 

contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 
 

19.2 O referido pagamento será efetuado mediante a apresentação das notas fiscais de cada etapa na 

forma da lei. 
 

19.3 O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal ou fatura estiver acompanhada dos 

seguintes comprovantes devidamente quitado já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original ou 

cópia autenticada por Cartório competente, respeitada a periodicidade de exigências de documentos 

e comprovar sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, o Diário de Obras e relatório fotográfico, e 

ainda documento que comprove a baixa da matrícula do INSS quando se tratar do pagamento da 

última parcela do contrato da obra.  
 

19.4 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a 

Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo 

que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
 

19.5 Para cumprimento do previsto no item anterior, a Contratante, poderá proceder vistoria, em 

todos os livros contábeis da Contratada. 
 

19.6 Somente serão aceitas as medições, cujas quantidades estejam obrigatoriamente descritas no 

diário de obra, que deverá ser atualizado diariamente pelo responsável técnico, sob pena de não 

aceitação da medição. 
 

19.7 Na hipótese do Órgão CONTRATANTE não efetuar o pagamento no prazo estipulado, será 

devida multa por atraso no pagamento calculada com base na seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (Tx/100) I = .... 

          365 

 

19.8 Para o cálculo do “I”, (Índice de compensação financeira), acima, deve-se utilizar no fator 

“Tx” o percentual previsto para a SELIC no mês do pagamento ao contratado ou qualquer outro 

índice que venha a substituir o citado referencial. 
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20. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

20.1 O objeto ora licitado será recebido, após a sua execução e conclusão, obedecendo ao disposto 

nos artigos 73 a 76 da Lei N.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, por servidor ou Comissão 

designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ou de 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O recebimento supracitado 

não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem a ético-profissional, 

pela perfeita execução do contrato. 

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

21.1. Executar os serviços estritamente de acordo com as normas, projetos e especificações 

fornecidos pela contratante; 
 

21.2. Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após receber a 

ordem de serviço; 
 

21.3. Fornecer todos os materiais utilizados na execução dos serviços, os quais deverão ser 

previamente aprovados pela fiscalização da Contratante; 
 

21.4. Na execução dos serviços, deverão ser observadas todas as normas constantes na ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas para Serviços e Planejamento de Engenharia e 

Arquitetura; 
 

21.5. Responder, em relação aos seus técnicos/empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: 
 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente;  

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vales-Refeição; 

f) Vales-Transportes; 

g) Outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelos órgãos competentes. 

 

21.6. Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais decorrentes da execução do 

contrato; 
 

21.7. Dotar seus empregados de equipamento de proteção individual, conforme preceituado pelas 

Normas de Medicina e Segurança do Trabalho; 
 

21.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

21.9. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA referente à execução do 

serviço, com as respectivas taxas recolhidas, em até 15 (quinze) dias após o início dos serviços; 
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21.10. O transporte de materiais, equipamentos, operários, bem como pessoal técnico referente à 

execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada; 
 

21.11. Após a conclusão dos serviços, a Contratada se obrigará a executar todos os retoques e 

arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO; 
 

21.12. Todos os materiais e(ou) equipamentos a serem empregados nos serviços deverão observar 

as prescrições dos Fabricantes e deverão ser novos, de qualidade e compatível com o serviço a ser 

executado; 
 

21.13. Não serão aceitos os serviços com materiais não incluídos nas especificações e não será 

admitido o emprego de materiais diferentes dos especificados, sem a prévia e expressa autorização 

do Fiscal e do Gestor do contrato, servidores da Contratante; 
 

21.14. Não empregar na obra nenhum material diferente do que for estabelecido nos projetos, ainda 

que similares, sem prévia e expressa autorização do fiscal do contrato; 
 

21.15. A consulta sobre similaridade ou equivalência deverá ser efetuada pela contratada em tempo 

oportuno, não admitindo a FISCALIZAÇÃO que a referida consulta sirva para justificar o não 

cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato; 
 

21.16. Realizar eventual remoção e consequente reposição de material que impeçam a execução dos 

serviços; 
 

21.17. Alocar pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços, o qual deverá trabalhar 

uniformizado e devidamente identificado como funcionário da contratada; 
 

21.18. Os empregados, responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser identificados com 

fornecimento de nome, endereço e número do registro de identidade, devendo a Licitante a ser 

contratada apresentar relação prévia de pessoal para a apreciação da fiscalização; 

 

21.19. Prever em sua proposta a presença de um engenheiro civil durante toda a execução dos 

serviços, que deverá atuar nas tarefas relativas a sua especialidade, conforme as exigências da 

construção; 
 

21.20. Manter o local dos serviços limpo após cada jornada de trabalho; 

 

21.21. O local dos serviços deverá ser entregue livre de entulho ou sobra de qualquer material; 
 

21.22. Elaborar e submeter à fiscalização planilha orçamentária detalhada referente o eventual 

serviço necessário, mas não previsto no contrato; 
 

21.23. Não executar nenhum serviço fora do rol previsto no contrato sem prévia e expressa 

autorização da autoridade competente da Contratante (a que assinar o instrumento contratual); 
 

21.24. Manter no local dos serviços diário da obra atualizado, bem como cópia de todos os projetos, 

especificações e planilhas contratuais; 
 

mailto:pmpa.licitacoes@gmail.com
https://www.portoacre.ac.gov.br/


 
ESTADO DO ACRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 

 

Pág. 22 de 47 

Avenida Chicó Rabelo, 56 – Centro - CEP. 69.927-000- Porto Acre – AC. CNPJ: 84.306.661/0001-30  

Fone: (68) 3233-1188 - E-MAIL: pmpa.licitacoes@gmail.com- Portal: https://www.portoacre.ac.gov.br/  

21.25. Comunicar à fiscalização previamente a necessidade de realização de serviços fora do 

horário normal de expediente (de segunda a sábado); 
 

21.26. Custear os acréscimos decorrentes de serviços extraordinários resultantes de horas 

trabalhadas fora do horário normal de expediente; 
 

21.27. Indicar preposto para atuar no local de prestação dos serviços, a quem competirá encaminhar 

todos os assuntos relacionados à obra objeto da contratação; 
 

21.28. Responder qualquer questionamento formulado pela fiscalização do contrato; 

 

22. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

22.1. Publicar o resumo do instrumento de contrato, nos termos da lei de licitações; 
 

22.2. Fiscalizar a execução do contrato por meio de seus representantes; 
 

22.3. Atestar os serviços executados, quando realizados segundo as exigências contratuais; 
 

22.4. Realizar os pagamentos, após cumpridas as formalidades previstas no contrato; 
 

22.5. Receber a obra, provisória e definitivamente, segundo a rotina prevista no contrato; 
 

22.6. Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento dos serviços; 
 

22.7. Expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de 

publicação do extrato do contrato, salvo impossibilidade. 

 

23. DA NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO 

23.1 Os licitantes serão notificados sobre o resultado de cada fase da Licitação. 

 

23.2 Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos 

na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

23.3 Recursos do resultado deverão ser formalizados por escrito ao Presidente da Comissão de 

Licitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil imediatamente após a 

seção. 

 
24. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

24.1 O não cumprimento do prazo estabelecido, para a execução dos serviços do objeto desta 

licitação, sujeitará o licitante ao pagamento de multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do 

valor licitado, por dia de atraso; 

 

24.2 Após a etapa de habilitação e homologação/adjudicação, caso a licitante venha a desistir, e os 

seus motivos não sejam aceitos pela Comissão ou pelo órgão CONTRATANTE, a mesma sofrerá 

as sanções de poderá ficar suspensa por um período de 6 (seis) meses sem contratar ou participar de 

licitações com a administração pública, independentemente da multa estipulada no item anterior. 
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24.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo previsto, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste edital, na Lei N.º 8.666 de 21.06.93 e suas 

alterações posteriores. 

 

25. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

25.1 Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas objeto deste 

processo licitatório, correrão por conta da Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 

12.01.20.451.2008.1.011 – Abertura, Reabertura e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais - 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - Fonte de Recurso: 006 e 001. 

 
26. DAS SUB - CONTRATAÇÕES 

26.1 A critério exclusivo da Contratante e mediante prévia e expressa autorização da Autoridade 

Superior, o objeto do contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das 

suas responsabilidades contratuais e legais, ser subcontratado ou cedido parcialmente, até o limite 

admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que não alterem 

substancialmente as cláusulas pactuada. 

 

26.2 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade 

técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata 

este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

26.3 A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante Contratante mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada ou 

cessionária para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

26.4 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a Contratante e a 

Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a 

subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada, com exceção 

das Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as quais os empenhos e pagamentos 

referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente. 

 

26.5 A Contratantes e reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal 

técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas e/ou cessionárias se submetam à 

comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer 

membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

 

26.6 A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá 

comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, 

respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o 

objeto do contrato. 

 

26.7 Somente serão permitidas as subcontratações e/ou cessões regularmente autorizadas pela 

Contratante sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento. 

 

27. CUSTOS DA LICITAÇÃO 
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27.1 O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua 

proposta. O órgão licitante em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que 

sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os resultados desta. 

 

28.  REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

28.1 A parcela dos preços contratuais, em Reais, somente será reajustada, nos termos da legislação 

vigente, devendo-se utilizar índice de cálculos específicos. 

 

29. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

29.1 Dos atos praticados com respeito a esta licitação cabem recursos, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, dias úteis, a contar da intimação (publicação no D.O.E ou D.O.U ou lavratura da ata) de 

acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, nos seguintes casos:  

 

29.1.1 Habilitação ou inabilitação de licitante, contado da publicação no D.O.E ou D.O.U, salvo se 

presentes os prepostos das licitantes, caso em que será comunicado diretamente aos interessados e 

lançado em ata;  

 
29.1.2 Julgamento da "proposta de preços", contado da publicação do ato no D.O.E ou D.O.U, salvo 

se presentes os prepostos das licitantes, caso em que será comunicado diretamente aos interessados 

e lançado em ata;  

29.1.3 Anulação ou revogação desta licitação, contado da publicação no D.O.E ou D.O.U;  
 

29.2 Dos atos praticados com respeito a esta licitação cabe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

representação, a contar da data da negativa de recebimento de recurso pela Comissão, bem como da 

data do julgamento definitivo do recurso pela autoridade superior, do qual não caiba recurso 

hierárquico;  
 

29.3 Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis;  
 

29.4 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração, inicia-se ou corre sem 

que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

30.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

30.1 Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos do presente edital de 

licitação aquele que, tendo aceitado sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 

irregularidades, que viciariam hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

30.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura Municipal de Porto Acre. 

 

30.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação da 

Comissão em contrário. 
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30.4 Todas as referências de tempo/horário contidas neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, obrigatoriamente, o horário do Estado do Acre; 

 

30.5 Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos, datas e vencimentos 

previstos neste Edital serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil 

imediatamente subsequente à normalização da situação; 

 

30.6 A participação do Licitante implica a aceitação integral e irretratável dos termos do presente 

Edital, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou 

dificultem a execução do objeto desta Licitação; 

 

30.7 A Administração poderá revogar a presente licitação total ou parcialmente, por conveniência 

administrativa ou anular, em caso de irregularidades, sem que caiba direito à indenização ou 

ressarcimento de eventual prejuízo, ou ainda, se a Administração obtiver notícia fundada de 

qualquer fato ou circunstância anterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade, 

capacidade financeira ou administrativa do licitante vencedor. 

 

30.8 Nos casos de retificação do edital, reabertura do certame interrompido por qualquer motivo ou 

suspensão da abertura, o licitante será notificado através do e-mailou telefone que informou no 

Recibo de Retirada de Edital. 

 

30.9 A critério dos membros que compõe a Comissão Permanente de Licitação, poderá ser 

prorrogado o prazo designado para o início dos trabalhos, por um período de 15 (quinze) minutos 

independente de consulta os licitantes presentes. 

 

31. DO FORO 
31.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes desta licitação é o da Comarca de Porto Acre - 

Acre. 
 

32. DOS ANEXOS 

32.1 Constituem anexos do presente edital: 
 

32.1.1 ANEXO I - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e     Cumprimento 

do XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal; 
 

32.1.2 ANEXO II - Modelo de Declaração que Cumpre os Requisitos do Edital; 
 

32.1.3 ANEXO III - Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 
 

32.1.4 ANEXO IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

32.1.5 ANEXO V - Modelo de Declaração de Relação de Equipe Técnica Mínima; 
 

32.1.6 ANEXO VI - Modelo de Declaração de Relação de Equipamentos Mínimos; 
 

32.1.7 ANEXO VII - Modelo de Declaração de Visita; 
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32.1.8 ANEXO VIII – Orçamento Resumo, Planilha Orçamentaria Sintética – Não Desonerada, 

Composições de Custos Unitários – Não Desonerado, Memória de Cálculo, Cronograma Físico – 

Financeiro; 
 

32.1.9 ANEXO IX – Composição Analítica do BDI e Composição de Custos – Leis Sociais; 
 

32.1.10 ANEXO X - Especificações Técnicas, Estudo Técnico Preliminar de Recapeamento 

Asfáltico de Ruas no Município de Porto Acre, Relatório Fotográfico, Certidão referente ao 

Licenciamento Ambiental, Projetos de Pavimentação e ART do Projeto Básico; 
 

32.1.11 ANEXO XI - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo; 
 

32.1.12 ANEXO XII – Minuta do Contrato. 

 

 

 

 

 

Porto Acre - AC, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINDOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA 

Pregoeiro e Presidente da CPL 

PORTARIA Nº 001/2018 
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ANEXO I 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E 

CUMPRIMENTO DO XXXIII DO ART. 7°DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

___________(nome da licitante)_______________, CNPJ nº. ___________________sediada na 

________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins da Licitação em epígrafe, DECLARA expressamente, sob a penas da lei 

que: 

 

a) Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e do Inciso V do 

Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

 

c) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos.  

 

 

    

_____________ , ______ de _____________ de ____.                    

                                                                       (Local) 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO II 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

 

___________(nome da licitante)_______________, CNPJ nº._________________ sediada no 

endereço _______________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins da Licitação em epígrafe, DECLARA 

expressamente, sob a penas da lei que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no 

presente processo licitatório. 

 

 

 
 

   _____________ , ______ de _____________ de _____.                    

                                                                          (Local) 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO III 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

___________(nome da empresa)___________, CNPJ nº______________, sediada em (endereço 

completo)_____, DECLARA, sob sua exclusiva responsabilidade penal e civil, que nos termos da 

Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 

exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. E que está apta para receber o tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei, porque na data da abertura da licitação está 

classificada como: 

 

(  ) Microempresa - ME – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

(    ) Empresa de Pequeno Porte – EPP - receita bruta anual superior a  R$ 360.000,00 eigual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00. 

(   ) Outros  

 

 

 

   _____________ , ______ de _____________ de _____.                    

                                                                        (Local) 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 

 

 

mailto:pmpa.licitacoes@gmail.com
https://www.portoacre.ac.gov.br/


 
ESTADO DO ACRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 

 

Pág. 30 de 47 

Avenida Chicó Rabelo, 56 – Centro - CEP. 69.927-000- Porto Acre – AC. CNPJ: 84.306.661/0001-30  

Fone: (68) 3233-1188 - E-MAIL: pmpa.licitacoes@gmail.com- Portal: https://www.portoacre.ac.gov.br/  

 
 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO 

CONSÓRCIO] (doravante denominado [Licitante/Consórcio]), para fins de participação na licitação 

Tomada de Preços nº xx/2018, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que:  

 

II. a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

III. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

IV. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

V. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

 

VI. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

 

VII. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
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Declaramos ainda estarem incluídos nos preços de todos os custos de materiais, mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, necessários à execução dos trabalhos e 

quaisquer despesas com canteiro de obra, galpões, depósitos, escritórios, e despesas, tais como 

impostos, taxas e seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a 

terceiros, e ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho 

e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõem 

ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Administração Municipal; 

 

 

 

 

   _____________ , ______ de _____________ de _____.                    

                                                                            (Local) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 

 

 
 

 

Obs.: Caso os representantes legais e/ou procuradores não tenham trazido a declaração 

acima, poderão firmá-la, conforme modelo, até o momento de abertura dos envelopes de 

proposta de preços. 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

 

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

01 ENGENHEIRO CIVIL 01 (UM) 

   

 

 

 

 
 

_____________ , ______ de _____________ de ____.                    

                                                                            (Local) 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

OBS.: A apresentação da relação de e Equipe Técnica Mínima é obrigatória e deverá fazer 

parte da documentação. 
 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
TIPO, POT. OU 

CAPACIDADE 

01 Motoniveladora Unid.  01 - 

02 Caminhão basculante Unid.  01 6 m3 

 

 

 
 
 

_____________ , ______ de _____________ de _____.                    

                                                                          (Local) 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

 

OBS.: A apresentação da relação de e Equipamentos Mínimos é obrigatória e deverá fazer 

parte da documentação.  
 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 

 

 

A empresa __________________________________ (nome da empresa) CNPJ nº _____________ 

com sede na cidade de _______________, Estado __________________ situada na Rua 

(Av.)____________________________, no Bairro ________________________, 

CEP__________, DECLARA de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da 

obra e do local onde a mesma será executada, para fins de participação no processo licitatório 

TOMADA DE PREÇOS nº........./2018, e que tomou conhecimento de todos os aspectos que 

podem influir direta e indiretamente em sua execução e ainda, que não alegará posteriormente o 

desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do 

contrato que vier a celebrar, caso seja a vencedora. 

 

 
 

_____________ , ______ de _____________ de ____.                    

                                                                        (Local) 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO VIII 
 

 

Orçamento Resumo, Planilha Orçamentaria Sintética – Não Desonerada, Composições de 

Custos Unitários – Não Desonerado, Memória de Cálculo, Cronograma Físico – Financeiro. 
 

 
 

(Arquivos disponibilizados em arquivos de Mídia Digital) 
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ANEXO IX 

 

 

 

Composição Analítica do BDI e Composição de Custos – Leis Sociais. 
 

 

 

 

(Arquivos disponibilizados em arquivos de Mídia Digital) 
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ANEXO X 
 

 

 

Especificações Técnicas, Estudo Técnico Preliminar de Recapeamento Asfáltico de Ruas no 

Município de Porto Acre, Relatório Fotográfico, Certidão referente ao Licenciamento 

Ambiental, Projetos de Pavimentação e ART do Projeto Básico. 

 

 

 

(Arquivos disponibilizados em arquivos de Mídia Digital) 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n.º ___/2018 

 
 

 

A empresa ___________(nome da licitante)_______________, inscrita no CNPJ 

nº._________________ sediada no endereço 

_______________________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, e para os fins da Licitação em epígrafe, DECLARA que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de 

economia mista, que impossibilite a participação na presente licitação. 

 
 
 

_____________ , ______ de _____________ de _____.                    

                                                                             (Local) 

 

 

 

_______________________________________ 
Carimbo da empresa e assinatura do responsável 

 

 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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ANEXO XII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

           CONTRATO N° ______/2018 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 

DE PORTO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE__________________________E A 

EMPRESA _________________________. 

 

 
Pelo presente instrumento Publico o MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, pessoa jurídica de direito 

público, com sede à Avenida Chicó Rabelo, 56 – Centro - CEP. 69.927-000 - Porto Acre – AC, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 84.306.661/0001-30, neste ato representada pelo Senhor, Benedito 

Cavalcante Damasceno, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF nº 133.312.722-72, 

residente e domiciliado na Rod AC 10, KM 029, nº 29197, Vila do Incra, Município de Porto Acre, 

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ______________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, sediada na _______________________, 

neste ato representada por _____________________, inscrito no CPF nº ______________, 

residente e domiciliado na ___________________, doravante denominada CONTRATADA, 

celebram o presente contrato, decorrente da TOMADA DE PREÇOS nº ......./2018, Processo nº 

......./2018, homologado pela autoridade superior aos ___ dias do mês de _______ de 2018, sendo 

publicada no D.O.E n° ______, pág. _____ do dia ___/___/2018, realizada nos termos da Lei 

Complementar 123/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e a Lei n°. 8.078/90 

Código de Defesa do Consumidor, alterações supervenientes, mediante as disposições expressas nas 

seguintes cláusulas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente Contrato tem por objeto a......................................................................, localizado no 

município de ........................................... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 O objeto deste contrato será executado em regime de empreitada por preço global. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO  
3.1 O valor do presente Contrato é de R$ ____________ ( ________________), de acordo com os 

valores especificados na Proposta de Preços. 

 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou 

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto contratado. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1 O Órgão CONTRATANTE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os 

preços integrantes a proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários 

incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da (s) obra (s), de acordo com as 

condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da 

licitação, constituído assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

Emitindo a medição devidamente atestada, o Contratado deverá apresentar na Divisão Financeira do 

Órgão, a Nota Fiscal correspondente à medição. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para 

o pagamento, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

4.2 O referido pagamento será efetuado mediante a apresentação das notas fiscais de cada etapa na 

forma da lei. 

 

4.3 O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal ou fatura estiver acompanhada dos 

seguintes comprovantes devidamente quitado já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original ou 

cópia autenticada por Cartório competente, respeitada a periodicidade de exigências de documentos: 

Certidão de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Folha de Pagamento dos funcionários 

acompanhada das Guias: GPS – Guia de Previdência Social e GFIP – Guia de Recolhimento do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informação a Previdência Social, a Prova de 

regularidade com o FGTS, o INSS, o Diário de Obras e relatório fotográfico, e ainda documento 

que comprove a baixa da matrícula do INSS quando se tratar do pagamento da última parcela do 

contrato da obra.  

 

4.4 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo 

que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

 

4.5 Para cumprimento do previsto no item anterior, a Contratante, poderá proceder vistoria, em 

todos os livros contábeis da Contratada. 

 

4.6 Somente serão aceitas as medições, cujas quantidades estejam obrigatoriamente descritas no 

diário de obra, que deverá ser atualizado diariamente pelo responsável técnico, sob pena de não 

aceitação da medição. 

 

4.7 Na hipótese do Órgão CONTRATANTE não efetuar o pagamento no prazo estipulado, será 

devida multa por atraso no pagamento calculada com base na seguinte fórmula: 

 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (Tx/100) I = .... 
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4.8 Para o cálculo do “I”, (Índice de compensação financeira), acima, deve-se utilizar no fator “Tx” 

o percentual previsto para a SELIC no mês do pagamento ao contratado ou qualquer outro índice 

que venha a substituir o citado referencial. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 

5.1. O prazo de VIGÊNCIA do contrato será a partir da data de assinatura até ________ 

(____________) de ______de ______, conforme o prazo atual de vigência do Convênio e o prazo 

de EXECUÇÃO será de ______ (________) dias a partir do dia seguinte ao da emissão da Ordem 

de Serviço. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo 

anterior, na forma prevista no art. 57 da Lei N. º 8.666/93 

 

5.2. O objeto ora licitado será recebido, após a sua execução e conclusão, obedecendo ao disposto 

nos artigos 73 a 76 da Lei N.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, por servidor ou 

Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O recebimento 

supracitado não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança do objeto, nem a ético-

profissional, pela perfeita execução do contrato que será de 5 (cinco) anos após o recebimento 

definitivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1 Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas objeto do processo 

licitatório, correrão por conta da Dotação Orçamentária: 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Programa de Trabalho: ______________________________ – 

_________________ - Elemento de Despesa: ____________ - (____________) Fonte de 

Recurso:____ (______) – Valor R$ ________(___________). 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Programa de Trabalho: ______________________________ – 

_________________ - Elemento de Despesa: ____________ - (____________) Fonte de 

Recurso:____ (______) – Valor R$ ________(___________). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através de seus funcionários ou de pessoas 

previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 

execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da contratada, sem prejuízo da 

obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

7.2A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  
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7.3A existência e a atuação da Fiscalização do contratante em nada restringe a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne aos serviços contratados e suas 

consequências e implicações próximas ou remotas. 

 

7.4 O (s) Responsável (is) Técnico (s) da Contratada é (são): _____________, Carteira 

Profissional nº __________, pela execução da obra. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1 À CONTRATADA no descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora 

estabelecidas, poderão ser aplicadas sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como as especificadas no Edital da Licitação que originou o presente Contrato, 

garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, observando-se ainda: 

 

8.2 O CONTRATANTE poderá aplicar Multa à CONTRATADA nos termos dos artigos 86 e 87, 

inciso II, da Lei Nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme a seguinte gradação: 

 

I – em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 

 

a) 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 

II – em caso de inadimplemento ou inexecução total: 

 

a) 2% (dois por cento) do valor do contrato, independe de rescisão e demais sanções previstas 

em lei. 

 

III – em caso de mora ou atraso na execução: 

 

a) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do valor contratado, por dia de atraso. 

 

8.3 As multas previstas no parágrafo anterior, não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

9.1 A critério da prefeitura caberá rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, quando a firma Contratada: 

 

9.1.1 Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais. 

 

9.1.2 Paralisar o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 

 

9.1.3 Subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado sem autorização da Contratante. 

mailto:pmpa.licitacoes@gmail.com
https://www.portoacre.ac.gov.br/


 
ESTADO DO ACRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 

 

Pág. 43 de 47 

Avenida Chicó Rabelo, 56 – Centro - CEP. 69.927-000- Porto Acre – AC. CNPJ: 84.306.661/0001-30  

Fone: (68) 3233-1188 - E-MAIL: pmpa.licitacoes@gmail.com- Portal: https://www.portoacre.ac.gov.br/  

 

9.1.4 Outros casos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

9.2 No caso de rescisão unilateral, por inadimplência da firma Contratada, à mesma caberá receber 

o valor dos serviços prestados no limite do que fora executado. 

 

9.3 Em qualquer das hipóteses suscitadas a Contratante não reembolsará ou pagará a firma 

Contratada qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação 

Trabalhista e da Previdência Social. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUB-CONTRATAÇAO 

  

10.1 A critério exclusivo da Contratante e mediante prévia e expressa autorização da Autoridade 

Superior, o objeto do contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das 

suas responsabilidades contratuais e legais, ser subcontratado ou cedido parcialmente, até o limite 

admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que não alterem substancialmente 

as cláusulas pactuada. 

 

10.2 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade 

técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata 

este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

 

10.3 A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável 

perante Contratante mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada ou 

cessionária para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

 

10.4 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a Contratante e a 

Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a 

subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada, com exceção 

das Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as quais os empenhos e pagamentos 

referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente. 

 

10.5 A Contratante se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal 

técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas e/ou cessionárias se submetam à 

comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer 

membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

 

10.6 A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá 

comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, 

respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o 

objeto do contrato. 

 

10.7 Somente serão permitidas as subcontratações e/ou cessões regularmente autorizadas pela 

Contratante sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO 

DE PREÇO 

 

11.1 O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido no Artigo 

65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2 O preço do objeto licitado, poderá ser reajustado, mediante prévia consulta a Administração 

Pública e após expressa autorização, desde que atenda aos seus interesses e conveniência, com 

prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Executar os serviços estritamente de acordo com as normas, projetos e especificações 

fornecidos pela contratante; 

 

12.2. Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após receber a 

ordem de serviço; 

 

12.3. Fornecer todos os materiais utilizados na execução dos serviços, os quais deverão ser 

previamente aprovados pela fiscalização da Contratante; 

 

12.4. Na execução dos serviços, deverão ser observadas todas as normas constantes na ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas para Serviços e Planejamento de Engenharia e 

Arquitetura; 

 

12.5. Responder, em relação aos seus técnicos/empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: 

 

a) Salários; 

b) Seguros de acidente; 

c) Taxas, impostos e contribuições; 

d) Indenizações; 

e) Vales-Refeição; 

f) Vales-Transportes; 

g) Outros que porventura venham a ser criados e exigidos pelos órgãos competentes. 

 

12.6. Responder por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais decorrentes da execução do 

contrato; 

 

12.7. Dotar seus empregados de equipamento de proteção individual, conforme preceituado pelas 

Normas de Medicina e Segurança do Trabalho; 

 

12.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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12.9. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA referente à execução do 

serviço, com as respectivas taxas recolhidas, em até 15 (quinze) dias após o início dos serviços; 

 

12.10. O transporte de materiais, equipamentos, operários, bem como pessoal técnico referente à 

execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada; 

 

12.11. Após a conclusão dos serviços, a Contratada se obrigará a executar todos os retoques e 

arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO; 

 

12.12. Todos os materiais e(ou) equipamentos a serem empregados nos serviços deverão observar 

as prescrições dos Fabricantes e deverão ser novos, de qualidade e compatível com o serviço a ser 

executado; 

 

12.13. Não serão aceitos os serviços com materiais não incluídos nas especificações e não será 

admitido o emprego de materiais diferentes dos especificados, sem a prévia e expressa autorização 

do Fiscal e do Gestor do contrato, servidores da Contratante; 

 

12.14. Não empregar na obra nenhum material diferente do que for estabelecido nos projetos, ainda 

que similares, sem prévia e expressa autorização do fiscal do contrato; 

 

12.15. A consulta sobre similaridade ou equivalência deverá ser efetuada pela contratada em tempo 

oportuno, não admitindo a FISCALIZAÇÃO que a referida consulta sirva para justificar o não 

cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato; 

 

12.16. Realizar eventual remoção e consequente reposição de material que impeçam a execução dos 

serviços; 

 

12.17. Alocar pessoal técnico qualificado para a execução dos serviços, o qual deverá trabalhar 

uniformizado e devidamente identificado como funcionário da contratada; 

 

12.18. Os empregados, responsáveis pela execução dos serviços, deverão ser identificados com 

fornecimento de nome, endereço e número do registro de identidade, devendo a Licitante a ser 

contratada apresentar relação prévia de pessoal para a apreciação da fiscalização; 

 

12.19. Prever em sua proposta a presença de um engenheiro civil durante toda a execução dos 

serviços e de um engenheiro eletricista, que deverá atuar nas tarefas relativas a sua especialidade, 

conforme as exigências da construção; 

 

12.20. Manter o local dos serviços limpo após cada jornada de trabalho; 

 

12.21. O local dos serviços deverá ser entregue livre de entulho ou sobra de qualquer material; 

 

12.22. Elaborar e submeter à fiscalização planilha orçamentária detalhada referente o eventual 

serviço necessário, mas não previsto no contrato; 
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12.23. Não executar nenhum serviço fora do rol previsto no contrato sem prévia e expressa 

autorização da autoridade competente da Contratante (a que assinar o instrumento contratual); 

 

12.24. Manter no local dos serviços diário da obra atualizado, bem como cópia de todos os projetos, 

especificações e planilhas contratuais; 

 

12.25. Comunicar à fiscalização previamente a necessidade de realização de serviços fora do 

horário normal de expediente (de segunda a sábado); 

 

12.26. Custear os acréscimos decorrentes de serviços extraordinários resultantes de horas 

trabalhadas fora do horário normal de expediente; 

 

12.27. Indicar preposto para atuar no local de prestação dos serviços, a quem competirá encaminhar 

todos os assuntos relacionados à obra objeto da contratação; 

 

12.28. Responder qualquer questionamento formulado pela fiscalização do contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

13.1. Publicar o resumo do instrumento de contrato, nos termos da lei de licitações; 

 

13.2. Fiscalizar a execução do contrato por meio de seus representantes; 

 

13.3. Atestar os serviços executados, quando realizados segundo as exigências contratuais; 

 

13.4. Realizar os pagamentos, após cumpridas as formalidades previstas no contrato; 

 

13.5. Receber a obra, provisória e definitivamente, segundo a rotina prevista neste projeto básico; 

 

13.6. Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

 

13.7. Expedir a Ordem de Serviço no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de 

publicação do extrato do contrato no DOU, salvo impossibilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 Incumbirá à Contratante a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Estado, 

conforme dispõe o parágrafo único, do art. 61, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão 

decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas 

alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte 

integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

 

16.1 O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, excluído 

qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o presente termo 

com 5 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.  

 

 

 

 

 

Porto Acre - AC, ___ de _______ de ____. 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

NOME______________________________ NOME______________________________ 

 

CPF Nº_____________________________ 

 

CPF Nº_____________________________ 

 

mailto:pmpa.licitacoes@gmail.com
https://www.portoacre.ac.gov.br/

