
                                           ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

Departamento de Licitação  

 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020 
 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 03/2020 TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR 

PREÇO POR ITEM DATA DA REALIZAÇÃO: 28/01/2020 às 10:30min LOCAL: 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa para prestação 

de serviços de reparos e manutenção de pontes de madeira  do Município de Santa Maria 
das Barreiras-PA, conforme termo de referência constante no anexo I. 
 
PREÂMBULO 
 
O  MUNICÍPIO  DE  SANTA MARIA DAS BARREIRAS,  Estado  de  Mato  Pará,  

por  meio  da  PREFEITURA MUNICIPAL, e através do Presidente de Comissão de 

Licitção CPL,   pregoeiro, Sr. Marcio Neiva, Secrretária: Sra. Raquel Moreira S Silva; e 
membro Sra. Rosineide Oliveira de Sousa, designado pela portaria  nº 185/2020, de 02 de 

janeiro de 2020, torna público que se acha aberta, n esta unidade, a licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,   objetivando 

o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa para prestação de 
serviços de reparos e manutenção de pontes de madeira  do Município de Santa Maria das 

Barreiras-PA, conforme Termo de Referência constante no anexo I, que será regida pela 

Lei Federal 10.520/2002,  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  8.666/93  e  posteriores  
alterações,  bem  como  a  Lei Complementar 123/2006.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento  convocatório  e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame 

 

A sessão de processamento do O Pregão Será Realizado na Sede do Centro Administrativo de 
Sawanopolis/Casa de Tabua, Avenida José Martins de Rezende, 67,  BR158 km 100 – Santa 
Maria das Barreiras – PA, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados nos autos do processo em epígrafe. 
 

I - DO OBJETO 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para Futura e Eventual 
Contratação de empresa para prestação de serviços de reparos e manutenção de pontes de 

madeira  no Município de Santa Maria das Barreiras, PA,  conforme Termo de Referência 

constante no anexo I. 
1.1.1  –  Os itens registrados eventualmente serão  contratados de acordo  com a 
necessidade do município. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que devidamente 

atendam as exigências do edital e seus anexos. 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer 

das hipóteses a seguir elencadas: 
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
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b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 

controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas 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 pelo órgão que o 
praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
e) Empresas que tenham sócios em Comum o contrato Social. 

f) Empresas cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar 

de agente público Municipal, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 

administração pública Municipal, em que este exerça cargo em Comissão ou função de 

confiança. 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de  registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  devidamente  

autenticado,  no  qual  estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
3.4 - As empresas que pretenderem fruir das prerrogativas da Lei Complementar n. 

123, de 14 de Dezembro de 2006 e Lei 147/2014 e LC 155/2016, deverão apresentar, no 

Credenciamento, documento conforme modelo ANEXO IX ou comprovar tal situação por 
meio da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou órgão  competente. A 

certidão  deverá  ter sido  emitida  até 60  (sessenta) dias imediatamente anteriores à 

data prevista para o certame, sob pena de não aceitabilidade. 
3.4.1 - As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 3.4 

deste edital após a fase de credenciamento, antes do inicio da abertura das propostas, não 

poderão usufruir dos Lei Complementar n. 123, de 14 de Dezembro de 2006, Lei 147/2014 e 

LC 155/2016. 
3.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com 
modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada fora dos Envelopes n.° 01 e 02. 
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4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 (dois)  envelopes  não  transparentes,  fechados  e  indevassáveis,  
contendo  em  sua  parte  externa,  a identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO N.º 03/2020 

DATA 

HORA 
NOME DA EMPRESA 
 
ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO N.º 03/2020  

DATA 

HORA 

NOME DA EMPRESA 
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 

5.1 - A proposta, nos termos do item 4.2 da clausula IV, deverá ser apresentada 
datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; ao final ser 

identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, 

juntando-se a procuração; devendo conter: 
5.1.1 – item, (compatível com o objeto descrito), identificação, preços unitários e 

totais, líquidos, expressos em moeda nacional corrente, por item de cada produto. Nos 

preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 
5.1.2 - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

contados da data de encerramento da licitação; 
5.1.3 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas 
conforme Anexo I do edital; 
5.1.4 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores acima do Valor de 

Referência do Município, constante no Anexo I do Edital; 
5.1.5 Nos preços apresentados estarão inclusos todos os Custos para a prestação dos serviços 
de cada Item; 
5.1.6 Os preços estão inclusos a Garantia dos serviços que deverá ser de no mínimo 03 

(três) meses para os Lotes contados da data da prestação do serviço. 
5.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, 
não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 
5.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se 

sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital. 
5.4  - Se  por falha do proponente  a proposta  não  indicar  o prazo  de sua validade,  esta  
será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra 
manifestação. 

5.5 - Por se tratar de fornecimento parcelado, e, para atendimento de exigências legais, o 

vencedor da licitação, se obriga a fornecer ao Departamento de  Teosuraria da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras, Pa, a cada recebimento pelas parcelas do produto 

fornecido, e, durante toda a vigência contratual, originais, cópias autenticadas, ou impresso 
obtido via Internet, das provas de regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Garantia. 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
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6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.2 da clausula IV, 

deverá conter os documentos a seguir: 
 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d)  Ato  constitutivo  devidamente  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
6.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não 

precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados 

para o credenciamento neste Pregão. 
 
6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.1.2.2 – Certidão Negativa de Tributos Federais, unificada com a CND-INSS, fornecida 

pela Fazenda Federal; 
6.1.2.3 – Certidão negative de tributos Estadual 
6.1.2.4 – Certidão Negativa Municipal; 
6.1.2.5 – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
6.1.2.6 – Certidão Negativa Dívida Trabalhista CNDT; 
 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.1.3.1 – Balanço Financeiro do último exercício  Fiscal   

  
Obs1: A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime 

diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar n.º 123/06, deverá apresentar a seguinte 

documentação:  

 

 

a) Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho Regional 

de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro 

Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte. (Anexo V) 

 

Ob2:  Balanço Financeiro do último exercício  Fiscal  poderá ser subsitutido por banlecete contábil 

para empresas optantes do simples nacional e empresas EPP. 

 
6.1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

6.1.4.1) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado comprovando que a empresa tem aptidão para 

desempenho das atividades relacionadas com o objeto da licitação, acompanhado de cópia de 
no mínimo uma nota fiscal referente a prestação de serviços elencados no atestado de 

capacidade técnica; 
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6.1.4.2) declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na 

licitação, que não  foi declarada inidônea e não  está impedida de contratar com o  Poder 

Publico, ou  suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes (Anexo III); 
6.1.4.3) declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo IV); 
6.1.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
6.1.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente 

inabilitado. 
6.1.7 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, ficará 

sujeito às penas previstas no artigo 299 do Código Penal, independente da penalidade 

estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 
6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

6.2.1  -  A documentação  exigida  poderá  ser  apresentada  no  original  ou  através  de  
impresso informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 30 

(trinta) dias da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos 

documentos. 
 
6.2.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia simples, produzida 

por qualquer processo de reprodução; 
6.2.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da 

equipe de apoio, nos termos do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93, no ato de abertura do envelope 

respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo 

esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente. 
6.2.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 

licitante, com o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 
6.2.2.1 – se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, 
com o respectivo número do CNPJ; 

6.2.2.2  –  se a licitante for a filial,  todos os documentos deverão  estar em seu  

nome, com o respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 
6.2.3  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da  

participação  em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, atendendo o que determina o artigo 43, da Lei Complementar n° 123/06. 
6.2.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de  05  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  
momento  imediatamente  posterior  à declaração de vencedora da licitação, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. 
6.2.3.2  A  não-regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  no  subitem  9.6,  

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no na 

Legislação pertinente, sendo facultado à instituição convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
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7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido 
no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação. 
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.2.2 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 
ficarão em poder do Pregoeiro  e da Equipe de Apoio, sendo devolvidos às licitantes 

desclassificadas, mediante pedido  escrito, após a assinatura do  contrato  ou  efetivo  
cumprimento da obrigação  pela proponente adjudicatária. 
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital; 
c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no 

caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas 
serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superior  àquela; 
b)  não  havendo  pelo  menos  03  (três)  preços na  condição  definida na  alínea  

anterior,  serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
7.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances  de  forma  seqüencial,  a  partir  do  autor  da proposta  de  maior preço  e os 

demais  em  ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em 

relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 

PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 
7.6.1.  Havendo  empate,  será  assegurada  a  preferência  de  contratação  para  
microempresas  e empresas de pequeno porte. 
7.6.2 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 
ao melhor preço. 
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 
7.7.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 02 (dois) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, caso sua proposta esteja superior em até 5% 

da melhor proposta. 
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7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 
7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 
7.10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

7.10.1  -  A  aceitabilidade  será  aferida  a  partir  dos  preços  de  mercado  vigentes  
na  data  da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 

licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
7.11  -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  será  aberto  o  envelope  contendo  
os documentos de habilitação de seu autor. 

7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão 
sobre a habilitação, inclusive mediante: 
a) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
7.12.1  -  A verificação  será  certificada  pelo  Pregoeiro  e  deverão  ser  anexados  aos  autos  
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 
7.12.2  -  A  Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  

dos  meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6.2.2 e 

subitens do item VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Órgão emissor do 
Certificado de Registro Cadastral apresentado. 
7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de 

memoriais que deverá ser protocolado  diretamente  na  sede  da  prefeitura  municipal,  
ficando  as  demais  licitantes  desde  logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito  de  recurso,  a  adjudicação  do  objeto  do  certame  pelo  Pregoeiro  à  

licitante  vencedora  e  o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 
8.3  -  Interposto  o  recurso,  o  Pregoeiro  poderá  reconsiderar  a  sua  decisão  ou  

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
8.4  -  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 
8.5 - O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento 
importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 - A adjudicação será feita por valor globalL  
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8.7 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 
8.7.1 - somente serão válidos os documentos originais; 
8.7.2 - as razoes deverão ser protocoladas no Setor de Protocolo, na sede da Prefeitura 
Municipal; 
8.7.3  -  não  protocolando  na  forma  definida,  o  Pregoeiro  não  apreciará  o  teor  dos  

citados memoriais. 
 
IX  -  DOS  PRAZOS,  DAS  CONDIÇÕES  E  DO  LOCAL  DE  ENTREGA  DO  

OBJETO  DA LICITAÇÃO. 
 

9.1 – Os serviços serão realizados de forma parcelada, realizada após a confirmação do 
pedido pela CONTRATANTE, observado o prazo informado na proposta e o disposto no 

item 13.1, 13.3 e 13.4 da cláusula XIII deste edital, correndo por conta da Contratada as 

despesas de carga, descarga, seguros, transporte,  tributos,  encargos  trabalhistas  e  
previdenciários  e  todos os outros custos decorrentes do fornecimento. 
9.1.1. A ata de registro de preço terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 
9.2 – Os serviços serão efetuados de acordo com a solicitação da Prefeitura Municipal de 
Santa Maria das Barreiras, PA. 

9.3 – Os serviços deverão ser realizados nas quantidades solicitadas, pela Secretaria 
solicitante no prazo definido na ordem de serviço.  
9.4 - A fiscalização dos Serviços será exercida pelo servidor responsável da Secretaria de Obras; 

9.5 Os serviços objeto deste Edital estarão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa 

fiscalização, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a empresa a prestar 
todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados. 
9.6 - Os serviços licitados somente serão realizados se houver eventual necessidade de 
aquisição da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, PA. 
 
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1 - Os serviços serão recebidos: 
10.1.1  -  provisoriamente,  para  efeito  de  realização  dos  testes  e  posterior  verificação  
da conformidade dos serviços com a especificação; 
10.1.2 - definitivamente, após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüente aceitação. 

10.2 - Serão rejeitados no recebimento, os serviços com especificações diferentes das 
constantes no item 1 e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, 

devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 10.3. 
10.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito  à especificação, rejeitá-lo  no  todo ou  em parte, determinando  sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 24 horas, contadas da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 24 horas, contadas da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
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11.1 - O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados 

da data de entrega efetiva de cada parcela empenhada e a apresentação da respectiva nota 
fiscal, acompanhada dos comprovantes de regularidade perante o FGTS e o INSS. 
11.1.1.  As  despesas  com  a  presente  contratação  serão  suportadas  pelas  seguintes  

dotações orçamentárias: 
 
10 – PREFEITURA MUNICIPAL  
15 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS 
26.782.1202.1-030 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES 

4490.51.00.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES/IMPOSTOS. 
 
11.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no 
item anterior. 

11.3 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os 

pagamentos serão efetuados nas  modalidades  “ordem  de pagamento  bancária”  ou  
“duplicata  em  carteira”,  devendo  a adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, 

agência e banco correspondente. 
11.4 - A ausência dos documentos atualizados relativos à regularidade com a 

Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter 

direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação; 
11.4.1 - na ocorrência de suspensão de pagamento  aqui prevista, a contratada não  

fará juz a nenhum  tipo  de  atualização  monetária  e,  na ocorrência  de bloqueio  no  

fornecimento  dos produtos motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções 

previstas nos itens 11.1, 11.3 e 11.4 da cláusula XI deste edital. 
11.5 Não haverá reajuste em período inferior a 12 (doze) meses. 
11.5.1 Em havendo interesse da Contratante em optar pela prorrogação do contrato após o 
decurso de 12 meses, os preços poderão ser reajustados, mediante pedido formal da 
Contratada. Se o mês da assinatura do aditamento contratual não houver sido publicado o 
índice referido e sua variação, será usado a variação dos imediatamente 12 (doze) meses 
anteriores. 
 
XII - DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura da ata 

de 
registro de preço, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 

12.1.1 - Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preço, as certidões de 

regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade 
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 

certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 

obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
12.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de 
regularidade de que trata o subitem 12.1.1 deste item XII, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 

12.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a ata de registro de preço 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação pelo Setor de Licitação, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais 

sanções previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 



                                           ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

Departamento de Licitação  

 

 
12.3  - Quando  a Adjudicatária, convocada dentro do  prazo  de validade de sua 

proposta, não apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar a ata de registro de 
preço, serão convocadas as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas 

mesmas condições de suas respectivas ofertas, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
12.4 - A contratação será celebrada através da ata de registro de preços com vigência até 12 

(doze) meses prorrogáveis por igual período, caso houver interesse de ambas as partes. 
12.5 - O prazo indicado no Item 12.4, poderá ser estendido com as condições 

estabelecidas no Artigo  57, da Lei Federal nº.8.666/93  e correspondente atualização  
através das Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98. 

12.6 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecido o disposto no § 1° do artigo 65 da 

Lei Federal 8.666/93. 
 
XIII- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

13.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  

certame,  ensejar  o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 
13.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o termo de contrato dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação pelo Setor de Licitação caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções 
previstas, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 
13.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
13.3.1 - advertência; 
13.3.2 - multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação 
não cumprida; 
13.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

13.3.4  - declaração  de inidoneidade para licitar ou  contratar com as 

Administrações Publicas Federal, Estadual e Municipal enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação  perante a própria 

autoridade que aplicou  a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem 13.3.3 desta clausula. 
13.3.5 - as sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa previa do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 
13.3.5.1 - das sanções estabelecidas no item 13.3, subitens 13.3.1, 13.3.2 e 13.3.3, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis da intimação da CONTRATADA; 
13.3.5.2 - da sanção estabelecida no item 13.3, subitem 13.3.4, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da 
pena; 

13.4  - O atraso  injustificado  da entrega da compra, sem prejuízo  do  disposto  no  

parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, 
calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 
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13.5 - Tudo o que for fornecido incorretamente e portanto não aceito, deverá ser substituído 

por outro, na especificação correta, no prazo previsto no item 10.1 deste edital; 
13.5.1 - a não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação das 

sanções 
previstas nesta clausula. 
13.6 - As sanções previstas nos itens 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e subitens poderão ser 
aplicadas cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 
13.7 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada 
tenha direito, originário de fornecimento anterior ou futuro; 

13.7.1 - não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, 
atualizado, deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. 

Na ocorrência do não pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 
 
XIV - DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 
14.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão. 
14.1.1 - As petições deverão ser protocoladas junto ao Setor de Licitações, na sede da 

prefeitura municipal de Nova Ubiratã, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que 

decidirá no prazo de 1 dia útil. 
14.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização 
do certame. 
14.1.3 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação 
das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 
14.2 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento 
abaixo: 
14.2.1 - somente serão válidos os documentos originais; 
14.2.2 - os documentos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo, na sede da 

prefeitura municipal de Santa Maria das Barreiras, Pará; 
14.2.3  -  não  protocolando  na  forma  definida,  o  Pregoeiro  não  apreciará  o  teor  dos  

citados documentos. 
 
XV - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 

15.1  - A manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  inicial da ata de registro  

de preços, poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de conseqüências  incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso  fortuito ou fato  do  príncipe, configurando  

álea econômica extraordinária e extra- contratual, ficando a cargo da interessada a 

apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito. 
 

15.2 - Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do 

documento que deveria ter sido fornecido pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio 
de entrega de produto, esta incorrerá na penalidade prevista na Cláusula 13, e não será paga a 

atualização de valor a que se refere o item 11.4 da Cláusula XI, ambos deste edital. 
15.3 - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento 

necessário, a futura CONTRATADA se obriga em fornecer, a cada ocorrência de 
majoração ou redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento 

dos preços. Portanto, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento 

dos documentos comprobatórios dessas ocorrências. 
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15.3.1 - Os preços atualizados somente poderão ser praticados após a efetiva assinatura do 

termo aditivo e modificativo pelas partes. 
15.3.2  - Os produtos deverão  ser  entregues  pelo  preço  efetivamente  pactuado.  No  

caso  de a contratada solicitar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato sobre parcelas já 

entregues, o mesmo não  será  concedido,  sendo  que o  termo  aditivo  somente  terá  efeitos  
ex  nunc, não  retroagindo,  em nenhuma hipótese, o novo preço as parcelas já recebidas. 
15.3.3 - O bloqueio no fornecimento por esta razão sujeitará a contratada às sanções 

contratuais e editalícias. 
15.4 - A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão 

variação dos preços contratados vigerá para todo o exercício de 2018, mesmo para períodos 

que possam não haver fornecimento dos produtos. 
 
XVI - DA FISCALIZAÇÃO 
 

16.1 – A entrega dos produtos será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Administração da Contratante, com atribuições específicas, 

devidamente designadas pela autoridade competente. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93). 
16.1.1 - A Administração do contrato será exercida pelo Sr. .FRANSCICO BORGES 

DA COSTA,   CIC/MF n.º 687.681.502-10, portaria nº  048, servidor público 

Municipal.  

 
XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos  trabalhos,  onde  serão  registradas  as  impugnações  fundamentadas 
porventura  apresentadas pelos representantes legais presentes. 
18.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata de julgamento. 
18.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
18.4 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será extraído 

um resumo que será afixado no mural da prefeitura Municipal  

18.5. - Todos os trâmites desta licitação serão publicados no Portal da Transparencia da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, Pará, 

www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br; Portal do Jurisdicionado do TCM-PA,   
18.6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão 

devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente. 
18.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
18.8 - Integram o presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de referência; 
Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; Anexo III - 

modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; 
Anexo IV - modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho; 
Anexo V – modelo de carta de credenciamento;  
Anexo VI – Modelo Proposta de Preços; 
Anexo VII – Modelo Declaração de Micro e Pequena Empresa; 

 Anexo VIII - minuta do contrato. 
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18.8.1  –  Todas as declarações deverão  ser elaboradas em papel timbrado  da  

mesma, podendo a empresa caso não possuir timbre substituí-lo pelo carimbo de 

identificação da empresa contendo numero do CNPJ, nome da razão social e endereço. 
18.9 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 

legislação que rege o presente certame. 
18.10  - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão  ser 

procuradas pelo interessado: no Setor de Licitações, na Rui Barbosa, nº 1, Centro, Santa 

Maria das Barreiras, PA, fone (094) 99152.0633 094.3319.3105; 
 
 
Santa Maria das Barreiras, PA,  12 de janeiro 2020. 
 
 
 
 
 
Marcio Neiva 

Presidente da CPL;Pregoeiro 
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ANEXO I 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO: 
 
1.1 Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa para prestação de 

serviços de reparos e manutenção de pontes de madeira no Municipio de Santa Maria das 

Barreiras, PA. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Faz-se necessário a contratação de empresa para realizar eventuais reparos e 

manutenção das pontes de madeira, considerando que a malha viária do município é bastante 
extensa e com muitas pontes todas em madeira, que necessitam de manutenção devido ao 

uso continuo do trafego de veículos que passam pelo munícipio, veículos do transporte 

escolar e trafego de caminhões para o escoamento da produção de grãos do Município de 

Santa Maria das Barreiras, PA. 

 
LOTE 01 

 

Objeto: Recuperação de 540,0 mt de ponte de madeira, zona rural de Santa Maria das 

Barreirs   
 

Serviços: Parcialmente: substituição de estaca; linha dágua-contravamento; recuperação 

de balanbcis-longarinas; substituição de prancha, deslizantes, guardas rodas, guarda 

corpo e pintura 

AVALIAÇÃO DOS CUSTOS/BALIZAMENTO. 

 
Valor Base Tabela Sinap Julho de 2019 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Item Serviço Unidade Quant Valor 

 Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

1.0 Serviços Preliminares     

1.1 Placa da Obra M2 1,20 590,49 590,49 

2.0 Obra de Arte Especial – 

Ponte 

    

2.1 Recuperação de ponte de 
madeira, com vigamento 

simples, e fundação em 

estacas cravadas 10 mt 

M 540,00 19.997,13 1.078.450,20 

3.0 Diversos     

3.1 Pintura Esmalte Acetinado 

em Madeira – Duas demaos 

M2 1.317.60 17,20 22.662,72 

 

Valor Total R$ 1.101.821,51 – hum milhão cento e um mil, oitocentos e vinte e um reais e 
cinquenta e um centavos 
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3. Da realização dos serviços 
3.1 Os serviços serão executados nos locais indicados pela Secretaria de Obras; 

4. Dos preços e da garantia dos serviços prestados 
4.1 Os preços estão inclusos a Garantia dos serviços que deverá ser de no 
mínimo 03 (três) meses, contados da data da prestação dos serviços. 

4.2 – Deverá a licitante apresentar termo de visita, conhecimento de locais,  

projeto executivo basico, memorial descritivo  integrantes do edital. 

4.3 - A Administração do contrato será exercida pelo Sr. .FRANSCICO BORGES DA 

COSTA,   CIC/MF n.º 687.681.502-10, portaria nº  165, servidor público Municipal.  
 

 
 
 
 
MARCIO NEIVA 
PRESIDENTE DA CPL/PREGOEIRO 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

“DECLARAÇÃO” 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PARÁ  

PREGÃO PRESENCIAL N. º 03/2020 

 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita 
no CNPJ sob n.°   ......................,   neste   ato representada    

pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins 

de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos 

requisitos de habilitação. 
 
 

 
Por ser verdade assina a presente 
 
 

 
..................., ............... de ................................ de 2020. 

 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador  

Cargo do responsável/ 
procurador N.º do documento de identidad 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

 
“DECLARAÇÃO” 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARÁ 

 PREGÃO PRESENCIAL N.º03/2020 

 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita 
no CNPJ sob n.°   ......................,   neste   

ato representada   pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para 
fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste 

qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de 

fatos supervenientes. 
 
 

 
Por ser verdade assina a presente. 

 
 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE  

PARA COM O MINISTÉRIO DO  TRABALHO 
 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita 
no CNPJ sob n.°   ......................,   neste   ato representada   

pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR para 
fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas  da  Lei,  que  está  em  situação  

regular  perante  o  Ministério  do  Trabalho,  no  que  se  refere  à observância do disposto no inciso 

XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

Departamento de Licitação  

 

 
 

ANEXO V 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARÁ 
 
REF: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N:º 03/2020. TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL 
 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Através do   presente, credenciamos   o(a)   

Sr.(a)..............................................................., 
portador(a) do RG nº........................... e do CPF nº..............................., a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura do Município de Santa Maria das Barreiras, PA, na modalidade 

Pregão Presencial nº  03/2020, na qualidade   de   representante   legal,   outorgando-lhe   

poderes   para   pronunciar-se   em   nome   da empresa........................................,  bem  
como  formular  propostas,  ofertar  lances  verbais,  renunciar direitos, desistir de recursos e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

..................., ......... de ................... de 2020. 
 

 
Atenciosamente, 
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ANEXO VI 

PROPOSTA DE PREÇO  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PARÁ 

Pregão Presencial nº 03/2020 

 

Lote I –  aquisição de serviços de recuperação de pontes, especificar o serviço  
 
Declaramos que, 

 

1) nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas, os tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem. 

 

2) o prazo de validade de nossa proposta e de 60 dias(sessenta) dias corridos, a contar da abertura 

da licitação. 

 

3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, no comprometemos a assinar o contrato no 

prazo determinado, indicando para esse fim o Sr.                                                                       , carteira de 

identidade nº.                                 , CPF Nº.                                              ,                     (profissão),                             

(função na empresa), residente a Rua                                       , nº.    , em                                (cidade), 

como responsável desta empresa. 
 

4) caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com nossa 

proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente nº.          ; agência nº., do Banco                             

, na forma como definido na resolução do banco central nº. 2.882 de 30/08/2001. 

 

5) Os itens licitados deverão ser atestado de pela Secretária de Obras, e caso seja por este detectado 

alguma irregularidade nos mesmo, mediante simples declaração de constatação, será de plano  rejeitado o 

seu recebimento.  

 

6) Prazos de entrega será na apresentação de requisição, abastecimento em bomba.  

 
7) Prazo de pagamento será no maximo 30(trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da nota 

fiscal, atestada, empenho e liberação por quem de direito. 

 

8)Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e 

seus anexos. 

 

Santa Maria das Barreiras(PA)       de janeiro de 2.020  
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PARÁ 

 PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2020 

 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita 
no CNPJ sob n.°   ......................,   neste   ato representada   pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR  sob as 

penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 

termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a 
fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 

 
Por ser verdade assina a presente. 

 
 
 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO VIII   - 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO N.º  

 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

EMPREITADA PARA OS SERVIÇOS DE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA DAS BARREIRAS - PA E A 

EMPRESA,  CONSOANTES AS CLÁUSULAS 

E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PA , com sede a Av. RUI 
BARBOSA Nº 01,  nesta cidade, inscrita no cadastro Geral de contribuintes do Ministério da 
Fazenda CGC/MF n.º 10.249.381/0001-09, como CONTRATANTE, representada por seu 
titular,                     , e a empresa                        , como CONTRATADA, por seu representante 
legal,  

 

CLÁUSULA I-ORIGEM DO CONTRATO: 

 

Este contrato Administrativo tem como origem a Carta Convite Nº             de   2.020  , 
homologada pelo Ex.mo Sr. Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA II-LEGISLAÇÀO: 
 

As cláusulas e condições deste contrato, moldan-se às disposições de Lei federal n.º.666, de 

21/06/93 e suas alterações na Lei 8.883, de 08/06/94, a qual CONTRATANTE e 
CONTRATADA está sujeita. 

 

CLÁUSULA III-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

 

Este contrato tem como objeto:  Serviço Recuperação de 540 mt de Pontes de Madeira, 

troca de estacas, linha dágua, contrava-mento, transversinas, balancis, longarinas, 

prancha tabuleiro, deslizantes, guarda roda, na zona rural de Santa maria das Barreiras, 

de  acordo com a proposta, planilha orçamentária da empresa e demais elementos que passam a 

fazer parte deste contrato independente de transcrição e/ou traslado. 

 

CLÁUSULA IV-REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

As obras serão realizadas no regime de EXECUÇÃO INDIRETA.  

 

CLÁUSULA V-PREÇO: 

 

O preço global contratado é de R$   

 
CLÁUSULA VI-MODALIDADE DE PAGAMENTO: 

O preço global será pago conforme medição compatibilizadas com a planilha orçamentária 

integrante do presente contrato. 
 

CLÁUSULA VII-PRAZOS: 
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O prazo para a execução de  será de  360 (trezentos e sessenta) dias  contados a partir do dia da 

assinatura do contrato. Somente será processado, recebidos e decididos pedidos de prorrogação 
de prazo nos casos previstos no art. 57 , parágrafo 1º, incisos I a VI da Lei 8.666/93, e alterações 

posteriores, regulamente comprovado, e que venham impedir ou retardar a execução da obra. 

 
LÁUSULA VIII-RECURSOS FINANCEIROS: 

 

As despesas deste contrato correrão por conta dos recursos do Tesouro Municipal.   

 

CLÁUSULA IX-DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL  
15 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS 

26.782.1202.1-030 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES 
4490.51.00.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES/IMPOSTOS. 
 

CLÁUSULA X-RESPONSABILIDADES: 

A contratada é responsável direta e exclusivamente, pela execução integral da obra ora 

contratada, respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos empregados ou 
subcontratados, por dolo ou culpa, causar a PMSMB, ao patrimônio público ou a terceiros, não 

sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento da obra pela 

PMSMB. 
 

CLÁUSULA XI-PENALIDADES: 

 

Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, independente de rescisão, será iniciado e 
instruído pela PMSMB processo de declaração de inidoneidade da contratada para licitar, 

contratar ou subcontratar com o Estado, com o conseqüente cancelamento do Certificado de 

Registro Cadastral da Firma. 
 

CLÁUSULA XII-RESCISÃO: 

O presente contrato poderá ser rescindido: 
a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII, do art. 78 da Lei Federal n.º.666, 

de 21/06/93. 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 
 

CLÁUSULA XIII-EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

 
A Contratada deverá obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste Contrato, 

permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e mão de obra, 

materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execução, as exigências das normas 
técnicas vigentes. 

A contratada deverá, a suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das obras ou serviços 

que, a juízo da fiscalização não tenham sido executados de acordo com o estipulado nos 

documentos do Contrato. 
A Contratada deverá colocar as suas expensas, em local de boa visibilidade no canteiro das 

obras, placas indicativas, conforme modelo fornecido pela PMSMB, com referências 

necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação vigente. 
 

CLÁUSULA XIV-FISCALIZAÇÃO: 
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A Contratante fiscalizará a execução das obras contratadas a fim de verificar se no seu 

desenvolvimento estão sendo fielmente observados os documentos do contrato. A fiscalização 
será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo nem diminuindo a 

responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

Compete à fiscalização desde a expedição da Ordem de Serviço até a aceitação definitiva da 
obra, solucionar dúvidas de natureza executiva, promover a medição dos serviços realizados, 

com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela contratada. 

 

CLÁUSULA XV-RECEBIMENTO DA OBRA: 
 

A Fiscalização, ao considerar concluídas as obras comunicará o fato a Secretaria de Obras do 

Município, que lavrará o Termo correspondente, nos exatos termos contratados. 
 

CLÁUSULA XVI-CONDIÇÕES GERAIS: 

Ao Contrato se aplicam s seguintes disposições gerais: 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, sempre que suscitados pela 
CONTRATADA, 

b) Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem como 

observada a melhor técnica, 

c) De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das especificações 
será notificado a CONTRATADA que se obrigará a repará-los prontamente, correndo por 

sua conta e risco as despesas de tais reparos, sem que daí decorra alterações no prazo fixado 

neste Contrato. 

d) A aceitação da obra não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da 
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 
das obras e serviços, inclusive, pelo prazo de 05(cinco) anos e que alude o art. 1.245, do 

Código Civil. 

 
CLÁUSULA XVII-FORO: 

 

Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes, deste Contrato 

Administrativo, ficam eleitos pelos contratantes, o foro de Conceição do Araguaia - PA, com a 
renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 

CLÁUSULA XVIII-ASSINATURA: 
 

E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 04(quatro) vias de igual teor e forma, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais e 

pretendidos. 
 

Santa Maria das Barreiras  (PA),       de                de                  . 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

CONTRATANTE  
 

 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS:  
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