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AVISO DA LICITAÇÃO DACONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – CPL/SETRAP 

PROCESSO: 0044.0328.2254.0003/2020-DET/SETRAP. 

 
O Governo do Estado do Amapá – GEA, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes - 

SETRAP, Órgão da Administração Direta, torna público, às empresas interessadas e enquadradas 

nas condições estabelecidas neste edital de licitação,à realização de licitação para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E 

AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA, NO ESTADO DOAMAPÁ,  a saber: 

 

A licitação em referência será promovida na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2021- 

CPL/SETRAP, do tipo “menor preço”, no regime de “empreitada por preço unitário”, nos termos e 

condições fixadas neste Edital e em seu(s)anexo(s). 

2 - As empresas interessadas poderão obter o Edital e demais elementos que o compõe no site do 

Governo do Estado do Amapá, www.ap.gov.br ou ainda através dos emails: 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br e cpl.setrap.ap@gmail.com. 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, em 01 de 

abril de 2021, a presente licitação será realizada com base nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 

e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital.   

3 - A Documentação e propostas serão entregues às 09:00 horas,do dia 07 de julho de 2021, 

noendereço da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Secretaria de Estado de Transportes – 

SETRAP, sito à Rodovia BR 210, KM 0, s/n° - São Lázaro CEP: 68.906-130.  

 
Macapá - AP, 28 de maio de 2021. 

 
 

Edivaldo Damasceno Ramos 
Presidente da CPL 

Portaria nº 034/2021 

LOTE Único 

LOGRADOUROS Ruas e Avenidas na sede do Município de Santana 

JURISDIÇÃO Município de Santana. 

 
ORÇAMENTO 

R$ 15.221.524,88 (quinze milhões, duzentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) 

DATA BASE DNIT/SICRO - OUTUBRO / 2020  
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CAPÍTULO I - INSTRUÇÕES AOS LICITANTES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

A - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
1 –PREÂMBULO 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ– GEA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 

DE TRANSPORTES - SETRAP, Órgão da Administração Direta, com Sede no km 0 da BR-

210, São Lázaro, Macapá–AP, através de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada 

através da Portaria n.º 034/2021-SETRAP, de 16 de fevereiro de 2021, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº  7.355, de 16 de fevereiro de 2021, balizado pelas normas da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações,  e pelos demais dispositivos legais pertinentes à matéria, 

torna público aos interessados que promoverá Licitação, na modalidade Concorrência 

Pública, do tipo “menor preço”, sob a execução indireta, no regime de “empreitada por 

preço unitário”, nos termos e condições fixadas neste Edital e em seu(s)anexo(s). 

 

2 – LOCAL E DATA 
 
A licitação realizar-se-á no local na data e hora indicados no "Aviso de Licitação", perante a 
Comissão de Licitação e em conformidade com o abaixo relacionado: 
 
LOCAL: Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP. Rodovia BR-210 , s/nº - São Lázaro 

- Macapá/AP, CEP: 68.906-130 
DATA: 07/07/2021 
HORA: 9:00 horas  

 
3- OBJETO E LOCALIZAÇÃO 

 
O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada para execução da 
Obra de Recapeamento Asfáltico de Ruas e Avenidas na sede do Munícipio de Santana, 
no Estado do Amapá. 

 
Localização das ruas e avenidas de Santana: Constante no item 07 do projeto 
básico, Anexo I. 

  
4- CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMASTÉCNICAS 

 
Para a execução da obra, além de serem observadas as metodologias e especificações anexas 
ao projeto básico, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes, cujas 

Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer critérios para a execução das etapas 
da obra e classificar os materiais a serem empregados na mesma.  
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5- VALOR DO ORÇAMENTO E FONTES DOSRECURSOS. 

O valor do orçamento do presente certame é de: 
 

TOTAL 
R$ 15.221.524,88 (quinze milhões, duzentos e vinte e um 
mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito 
centavos) 

Os valores calculados têm como base a tabela DNIT/SICRO – OUTUBRO/2020 

As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão à 
conta da(s) verba(s): 
 
Estrutura Programática: 21.101.1.26.782.0030.2661 (Restauração de vias urbanas) 
Naturezade Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações) 
Fonte de Recurso:0.101 (Recursos de Transferências da União) 

Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos 
créditos próprios consignados no Orçamento Geral do Estado a cargo da SETRAP e no Plano 
Plurianual de Investimentos. 

 
6 – SUPORTE LEGAL 

 
6.1.A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 
6.2.Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Exº. Srº. Secretário de Estado de 
Transportes, conforme consta do Processo Administrativo de nº. 
0044.0328.2254.0003/2020-DET/SETRAP. 

 
7 – TIPO, REGIME DA LICITAÇÃO E PRAZOS 

A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço", sob a forma de execução indireta, 
no regime de “empreitada por preço unitário”, conforme o artigo 45, § 1º, inciso I e Art. 10, 
inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 
7.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
7.1.1 - A obra contratada deverá ser executada e concluída dentro do prazo máximo de 730 
(setecentos e trinta) dias, contados em dias consecutivos, contados a partir do início das 

obras. 
 

PRAZOS 

730 dias PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (Definidos a partir das composições 

de Custo Unitários – CPU produções das equipes). 

90 dias Prazo para Recebimento Definitivo (Definido pelo art. 73, inciso I, letra 

“b” combinado com § 3º da Lei 8.666/93). 

7.1.2 - O prazo de Vigência do Contrato será 820 (oitocentos e vinte) dias, iniciando-se 

sua contagem na data daassintura do contrato, podendo ser prorrogado em conformidade 

com a Lei nº 8.666/93. 
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7.2– PARA ASSINAR O CONTRATO 

 
7.2.1-A licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e 
retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 04 (quatro) dias úteis, 

contados da notificação feita pelo SETRAP. 
 
7.2.2 – O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração. (art. 64, § 1º Lei n° 8.666/93). 
 
7.2.3 – A Administração deverá promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do 
Contrato no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União. 

 
7.3 – PARA INÍCIO 

 
7.3.1 - O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, a partir da entrega 
da Ordem de Serviço (O.S) da Obra pela SETRAP, a empresa selecionada. 

 
7.3.2- O contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA com jurisdição 
do local do serviço (Lei n° 6.496/77, art. 1º). 
 
 

7.4 – ORDEM DE SERVIÇO 

 
7.4 1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, 

contados do dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato. A Ordem de Serviço da 
obra não expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no 
último dia do mesmo prazo. 

 
7.5 – PRORROGAÇÃO 

 
7.5.1 - O prazo contratual estabelecido para a execução da obra poderá ser prorrogado 

dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no art. 57, I, da Lei 
nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 
7.6 – CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBRA 
 

7.6.1 - O recebimento da(s) obra(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto 

nos Artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 

B-CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação e das propostas o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto à CPL devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda indentificar-
se, exibindo a carteira de identidadeou outro documento equivalente. 
 
8.2. Em casos de representação o credenciamento far-se-a através de procuração pública ou 
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particular, que comprove os necessários poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em 
nome da proponente. 
 
8.3. Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou 

documento equivalente e da última alteração estatuária ou contratual, devidamente registrado 
na junta comercial, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
8.4. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir 

nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital. 
 
8.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 
 
8.6. O licitante que desejar nomear representante para todos os atos, inclusive para a 
assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar instrumento procuratório público ou 
particular. 

 
9– FORMA 
 

9.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 13 (Documentos de Habilitação envelope 
nº 01) e que tenha especificado como objetivo social da empresa, expresso no Estatuto ou 
Contrato Social, atividades compatíveis com o objeto do edital. 
 

9.1.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação/entrega, 
simultaneamente na data, hora e local expressamente indicados no Aviso de Licitação, e no 
item 2 deste edital, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, endereçadas 
ao  Presidente da Comissão deLicitação. 
 
9.1.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça 
plenamente todas as condições do presente Edital e seu(s) anexo(s), na forma da Lei 
nº8.666/93, inclusive estrangeira. 
 
9.1.3. 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 
vigentes da SETRAP e DNIT, ressalvado ao disposto no § 3º do art. 41, da Lei nº 8.666/93, 
de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 

9.2. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, além dos elencados no art. 9º da 

Lei n° 8.666/93: 
 

 9.2.1. autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

 
 9.2.2. empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
 técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios sejam funcionários, empregados 
 ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Estadual; 
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 9.2.3. empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução, liquidação ou 

 tenha sido suspensa de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou 
 entidade da administração pública do Amapá; 

 
 9.2.4. empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o 

autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador,  responsável técnico ou subcontratado; 
 
 9.2.5. pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como 

 subcontratada de outra licitante; e 
 
 9.2.6. empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou 

 técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns 
 aos quadros de outra empresa que esteja participando destalicitação. 
 

9.3. DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSÓRCIO 
 

9.3.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas  organizadas em consórcio, devendo 
ser apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas no Art.33 da lei 
8.666/93 do Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011e aquelas estabelecidas neste Edital. 

 
9.3.2. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio 

ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um 
consórcio. 
 
9.3.3. As declarações constantes do item anterior prestadas pela empresa líder do consórcio 

presumem-se relativas a todas as participantes do consórcio. 
 
9.3.4. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 

do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva. 
 
9.3.5. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição 

ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua 
habilitação, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante. 
 
9.3.6. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se 

constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará 
denominação própria, diferente de seus integrantes. 
 
9.3.7. Os consorciados deverão apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta 
licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial, bem 
como no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob fundamento do art. 33, § 2º, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, c/c art.32, inciso II, alínea “b” da Lei nº 8.934, de 18 de 
novembro de 1994, c/c art. 7º, inciso I, alínea “a”, art. 32, inciso II, alínea“f”, e art.34, inciso I, 
do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, c/c INDREI nº19, de 5 de dezembro de 2013, 
c/c INRFB nº 1199, de 14 de outubro de 2011, c/c INRFB nº 1863, de 27 de dezembro de 
2018. 
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9.3.8. Ao consórcio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 

(EPP), porém formado por outras empresas não qualificadas como tal, não se aplicam os 
benefícios previstos nos arts.42 a 45 da LC nº 123/2006. 
 
9.3.9. A responsabilidade dos integrantes do consórcio será solidária, tanto na fase de 

licitação como durante a execução contratual. 
 
9.3.10. Todos os integrantes do consórcio deverão apresentar a documentação de 

habilitação, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 
cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 
 

9.4.  SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.4.1. A critério exclusivo da SETRAP e mediante prévia e expressa autorização do Senhor 

Secretário, sob proposta do Diretor do DOV/SETRAP, o contrato poderá, em regime de 
responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar parte da obra, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem 
substancialmente as cláusulas pactuadas. 

 
9.4.2. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta 

somente abrangerá etapas da obra que não constituam o escopo principal do objeto e ficando 
claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que 
executará, por seus próprios meios, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 
qualidade dos serviços contratados. 

 
9.4.3. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 
responsável perante a SETRAP, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser 
subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.  

 
9.4.4. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a 

SETRAP e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie 
entre a SETRAP e a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a 
subcontratada. 

 
9.4.5. A SETRAP se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o 

pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, 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. 

 
9.4.6.  Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Diretoria 

do DOV/SETRAP, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada 
por aditamento. 
 
9.4.7.  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. 
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9.4.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo 

de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a 
inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 
originalmente subcontratada. 

 
9.4.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.  
 
9.4.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a SETRAP que estão 

em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos 
ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no 
GEA/SETRAP. 

 
10 - CUSTOS  DA LICITAÇÃO 
 

10.1. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de 

sua proposta. A SETRAP em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer 
que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

 
11 - CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
 

11.1. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, 

projetos, documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste 
Edital e em seu(s) anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser 
consultada e/ou adquirida no site do Governo do Estado do Amapá, www.ap.gov.brou 
ainda solicitada, através dos emails da Comissão: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br , 
cpl@setrap.ap.gov.br e cpl.setrap.ap@gmail.com . 
 
11.2. Esclarecimentos sobre os Documentos 

 
11.2.1. Os interessados poderão solicitar até o 10º (décimo) dia útil anterior a data de 

entrega  dos  envelopes de Documentação e Proposta de Preços, quaisquer 
esclarecimentos e informações, através de comunicação ao Setor responsável pela 
Licitação, pelo endereço indicado no item 2 deste Edital, ou ainda através do endereço 
eletrônico email: cpl.licitacoes@setrap.gov.br , cpl@setrap.ap.gov.br ou ainda 
cpl.setrap.ap@gmail.com . 

 
11.2.2. A SETRAP responderá por escrito, pelas mesmas vias, até o 3º dia anterior à data 

de entrega das propostas. Serão afixadas no Quadro de Avisos do setor acima indicado, 
cópias das respostas da SETRAP, a tais perguntas, sem identificação de sua autoria. Estes 
 documentos serão denominados CADERNOS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS e serão 
partes integrantes deste Edital, devendo a SETRAP disponibilizá-los para consulta também 
no sítio do órgão. A falta de respostas da SETRAP aos questionamentos, ou o atraso 
em sua divulgação poderão acarretar o adiamento da data da entrega das propostas a 
fim de manter a isonomia entre os interessados. 
 
11.2.3. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e 
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Propostas de Preços correrão por conta e risco dalicitante. Documentação e Propostas que 
não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) 
implicarão na inabilitação ou desclassificação dalicitante. 

 
11.3. Retificação dos Documentos 

 
11.3.1. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a SETRAP 

poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas 
a solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a 
emissão de uma errata, que serão publicadas nos Diários Oficial do Estado do Amapá e da 
União. 
 
11.3.2. Visando permitir às licitantes prazos razoáveis para considerarem eventuais erratas 

na preparação da Documentação e Proposta(s) de Preços, a SETRAP deverá prorrogar a 
entrega das mesmas, pelo prazo estabelecido em Lei e divulgado pela mesma forma que se 
deu o texto original, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

 
11.4. Impugnação do Edital. 
 

11.4.1. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com art. 41 da Lei 

nº 8.666/93. Deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação e protocolada no 
Setor responsável pela Licitação, localizado no endereço da SETRAP indicado no item 2 
deste Edital e no "Aviso de Licitação", nos seguintes prazos: 
 

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação; 
 
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos  envelopes 

de habilitação. 
 

 11.4.2. A Comissão de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e 
 no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito. 
 
 11.4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

 desta licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
 11.4.4. A decisão do julgamento da impugnação Administrativa será disponibilizada na 

 SETRAP, podendo ser obtida cópia junto à Comissão Permanente de Licitação. 
 

C - PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
12 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
12.1. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, em um único 
envelope, fechado, denominado Envelope nº01, deverá ser endereçado ao Presidente da 

Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do 
envelope, a titulação do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do 
Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. 
Essa via deverá ser, obrigatoriamente, em original, ou por qualquer processo de cópia 
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autenticada. Todos os documentos deverão ser assinados e/ou rubricados por pessoa 
legalmente autorizada a fazê-lo. 
 
12.2. As Propostas de Preços deverão ser apresentadas em 03 (três) vias de igual teor e para 

o mesmo efeito, digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em 
envelope fechado para o lote único, denominado Envelope nº. 02, e endereçado ao Presidente 
da Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do 
envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o 
objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. Uma das vias 
deverá ser obrigatoriamente, apresentada em original, às outras poderão ser apresentadas em 
cópia simples. 
 

 12.2.1. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo 
 eletrônico - CD ou DVD - da Proposta de Preços e demais documentos constantes do 
 Envelope nº. 02, na forma de planilha eletrônica protegida, que permita somente a cópia 

dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da 
Comissão de Licitação. 
 

12.3. Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em formato A4, espiral 

contínua com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao 
final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas que os compõem, devendo conter 
na capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o número do Edital, o objeto em licitação. 
 
12.4. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da 

PROPOSTA DE PREÇOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-
versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame. 
 
12.5. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, 
perfeitamente legível, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou 
dispensáveis. 
 
12.6. Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas enviadas por meio de correio, telex, 
fax, telegrama ou qualquer outro meio que não seja previsto no presente Edital. 
 
12.7. A empresa licitante interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, 
os documentos requeridos neste Edital, não se considerando quaisquer outros documentos 
e/ou envelopes não solicitados inclusive, orçamento estimativo. 
 
12.8. As certidões que não indicarem a data de validade somente serão aceitas se emitidas nos 
últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da sessão de abertura. 
 
12.9. No volume relativo à Documentação de Habilitação deverá constar um índice com a 
discriminação de cada documento apresentado, com a indicação de suas respectivas folhas, 
obedecido à sequência das solicitações deste Edital. 
 

13- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
 

13.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em 02 (duas) vias, em 
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envelope lacrado identificado tão somente com o número 1, e o número do Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica CNPJ. O envelope deverá conter toda a documentação a seguir listada,sob 
pena de inabilitação na licitação. 
 

 13.1.1.Todos os participantes da licitação devem apresentar dentro do volume de 
 documentação para habilitação - envelope nº 01, sob pena de desclassificação, a 
 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo ANEXO XI. 
 

13.2. HabilitaçãoJurídica: 
 

a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa. 
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documento de eleição de seus administradores. 

 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 
 
e) Formulários de identificação da empresa, devidamente preenchidos, conforme os 

modelos constantes do(s) Anexo(s) (preencher Quadros nºs 01 e 02). 
 

f) Procuração por instrumento público ou particular, comprovando a delegação de poderes 
para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, 
quando estas não forem assinadas por Diretor(es), além de poderes especiais para 
renunciar a direitos em geral em nome do outorgante, e em especial quanto à 
interposição de recursos. 

 
g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
h) A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO conforme disposto no inciso V,do art. 27 da 

Lei nº 8.666/93, e ainda, declarando que está cumprindo  a Cota de Aprendizagem 
estabelecida pela Recomendação Conjunta nº 001/2018-MPT/PJIJ/MCP-PJIJ/STN 
conforme modelo constante no Anexo VIII. 

 
13.3 - Regularidade Fiscal eTrabalhista: 
 

a) Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ. 

 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos e a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014. 

 
c) Prova de Regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a situação regular no cumprimento dos 
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encargos sociais instituídos por Lei. 
 
d) Prova de Regularidade relativa a Inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (ou positiva com 

efeito de negativa), nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 

 
f) Prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante ou outra 

equivalente, na forma da lei. 
 
g) Prova de regularidade com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante ou outra 

equivalente, na forma da Lei. 

 
13.4. QualificaçãoTécnica 
 

13.4.1. Capacidade Técnica Operacional - Expedido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove a execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica 
operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, que sejam compatíveis com o 
seu objeto, em características, quantidades e prazos. 
 
13.4.2. Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na 

execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a 
parcela relevante, conforme o disposto no item de maior relevância – letra “b”, abaixo, 
conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução emitido por pessoa 
jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única 
empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes.  
 
13.4.3. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus 

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou CAU – 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da região a que estiver vinculada, que comprove o 
exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação. 

 
a) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho 
Profissional competente, que exija tal inscrição, da região da sede da empresa para fins 
de contratação. 
 

b) Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior vinculados 
permanentemente à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no 
CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como 
Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade 
técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir 
relacionados. 
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ITENS DA OBRA MAIS RELEVANTE 

Concreto Betuminoso Usinado a quente c/ CAP 
50/70 

 
b.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão (ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente será (ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão (es) do 
CREA. 
 
b.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) 

para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as 
exigências. 
 
b.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea 

"b", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da  Ficha de 
Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de 
recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais). 

 
b.3.1) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de 

prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 
 
b.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação 
será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho 
Profissional competente, devidamente atualizada. 
 
b.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) 
na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.  

 
b.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

 
b.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 
seguintes informações básicas: 

 Nome do contratado e do contratante 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço) 

 Localização das obras (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou ferrovia, hidrovia) 
 Serviços executados (discriminação e quantidades). 

 
b.4.2) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas 

condições acima, não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação.  
 

b.5) Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo 
CREA ou Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do 
contratado, do contratante e discriminação dos serviços. 

 
b.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da 
obra (órgão ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 
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b.5.1.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico 

indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis 
técnicos, ou; 
 
b.5.1.2) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de 

Registro de Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do 
objeto do atestado/certidão, ou; 
 
b.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á 
época da execução do objeto do atestado/certidão; 

 
b.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea b.5.1 não 
importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental 
pela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados 
fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.    

 
c) Relação, mediante o preenchimento do Quadro 04, de comprovação de a licitante ter 

executado, através de certidão e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional 
competente: 

 
c.1) A qualquer tempo pelo menos uma obra de ASFALTAMENTO DE VIAS, contendo, 
no mínimo a seguinte extensão: 

 

EXTENSÃO (M) 

15.000,00 m 

 
c.2) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias de 

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitação, contendo os seguintes 
quantitativos: 

 
ITENS DA OBRA MAIS RELEVANTES UNIDADE QUANTIDADE 

Concreto Betuminoso Usinado a quente 
c/ CAP 50/70 

Ton 10.0000 

 
13.4.5. Relação, mediante o preenchimento do Quadro 03, dos serviços executados por 

profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e constante do seu 
Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do 
profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões 
de capacidade técnica por execução da obra compatíveis com o objeto da licitação. 
 
13.4.6. Declaração formal, conforme modelo do ANEXO III, emitida pela licitante de que os 
equipamentos necessários para execução das obras de que trata o Projeto de 

Engenharia estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das 
obras. Estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAP, por ocasião da 

contratação e sempre que necessário. 
 

13.5. Qualificação econômico-financeira 
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a) As empresas deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade 
financeira da empresa. Os balanços apresentados poderão ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta. 
 

b) Demonstrativo da capacidade econômico-financeira através dos índices discriminados 

nas fórmulas a seguir: 
 

LG  1,0              SG 1,0         LC  1,0 

 

LG = 
AC + RLP 

PC + ELP 

 

Onde:  LG  = Liquidez Geral 
 AC  = Ativo Circulante 
 RLP  = Realizável a Longo Prazo 
 PC  = Passivo Circulante 
 ELP = Exigível a Longo Prazo 

 

 

 

 Onde:  SG  = Solvência Geral 
 AT  = Ativo Total   
 PC  = Passivo Circulante 
 ELP  = Exigível a Longo Prazo 
 
 

 

 

 Onde:  LC  = Liquidez Corrente 
 AC  = Ativo Circulante 
 PC  = Passivo Circulante 

 

b.1) Deverá ser preenchido o Quadro 05 – Demonstrativo da Capacidade Econômico- 
Financeira da empresa, conforme alínea “b”, acima, e deverá ser assinada pelo 

contador da empresa. 
 
b.2) Não será habilitada a empresa cujos índices LG, SG e LC forem inferiores a 1 
(um). 

SG = 
AT 

PC + ELP 

LC = 
AC 

PC 
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b.3) A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômico-

Financeira da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do 
Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da 
publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado, quando se 
tratar de Sociedade Anônima, apresentado de acordo com a alínea “a” deste subitem. 
 
b.4) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, a SETRAP se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o 
balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e 
verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes.  

 
c) Comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL). 
 

c.1) A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui 

capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado 
pela SETRAP,  para a obraobjeto da presente licitação, caso contrário, a licitante será 
inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula: 

 

DFL = ( n x CFA ) – Va 

 12 

Onde: 
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida 
n = prazo em meses estipulado para a execução da obra objeto deste Edital 
CFA = Capacidade Financeira Anual 
Va = Somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos 

saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, 
pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da 
licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores 
residuais serão apropriados "pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os 
prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para 
os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 06 - 

“RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”. 
 

c.2) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS 
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 06) e 
“DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 07). 

 
d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação judicial expedida pelo Distribuidor de 

Juízo da sede da empresa liciitante, até no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de 
abertura da presente licitação. 

 
e) Guia de recolhimento de garantia de participação na licitação, nas mesmas 
modalidades previstas no subitem 20.3 do Edital que será no valor de R$ 152.215,24 
(Centoe vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais e vinte quatro centavos) 

 
e.1) A garantia não excederá a 1%(um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 
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e.2) O(s) comprovante(s) da(s) garantia(s) deverá(ão) ser apresentado(s) à Comissão 
Permanente de Licitação na sede da SETRAP até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data 
marcada para entrega das propostas, a Comissão por sua vez fornecerá o Atestado de 
Garantia de Participação da Licitação, o qual deverá ser anexo aos Documentos de 

Habilitação. 
 
e.3) Caso a garantia de participação for do tipo “Carta de Fiança Bancária”, deverá 

obedecer ao modelo constante anexo ao presente Edital e com firma devidamente 
reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, para o qual 
não será necessária a autenticação da firma. 
 
e.4) No caso de opção pela garantia de participação do tipo “Seguro Garantia”, o 
mesmo deverá ser emitida por entidade em funcionamento no país, em nome da 
SETRAP, com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento 
emitido por via digital, para o qual não será necessária a autenticação da firma. 
 
e.5) No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos 

serem acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO 
NACIONAL, no qual este atestará a sua validade, exeqüibilidade e avaliação de resgate 
atual. 
 
e.6) No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a 
Comissão Permanente de Licitação da SETRAP, para obter instruções de como efetuá-
la. 
 
e.7) A garantia aqui tratada deverá ter validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, a partir da data marcada para entrega das propostas.  
 
e.8) A garantia de participação poderá ser levantada da seguinte forma: 
 

e.8.1) pela licitante inabilitada ou desclassificada: após declarar oficialmente estar de 

acordo com o resultado e desistindo do prazo de recurso ou após encerramento da 
fase de habilitação ou desclassificação da proposta. 
 
e.8.2) pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, após a assinatura do(s) contrato(s) 

decorrente(s) desta licitação. 
 

13.6. - Carta da empresa licitante 
 

A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou 
pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular), 
comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente 
afirmando: 

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

autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer 
informações complementares solicitadas pelaSETRAP; 
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b) que executará a(s) obra(s) de acordo com os Projeto de Básico e Executivo, 
Especificações Gerais e demais Normas e Instruções fornecidas pela SETRAP, Normas 
Técnicas da ABNT e aquelas complementares, 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. 
 

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 trabalhos a serem executados por 
solicitação da SETRAP, sem ônus de mobilização para este, ainda que não previsto, em 
prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação. 
 

e) que se compromete a estar instalado e pronto para a execução das obras no prazo 
máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a partir da data de recebimento da Ordem de 

Serviço das obras, sob pena de configuração da hipótese disposta no inciso IV do art. 
78 da Lei nº 8.666/93;  
 

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 daproposta. 

 

g) que executará os serviços de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) noEdital. 
 
h) que providenciará, no primeiro mês de vigência do contrato, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica do(s) responsável(eis) técnico(s) indicados em sua proposta, 
junto ao CREA; 

 
i) que implantará, no prazo determinado pelos eng.º fiscais da SETRAP, as placas de 

obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Órgão; 
  

j) antes do início dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização as 
medidas de Segurança e Medicina do Trabalho com a apresentação do PCMAT - 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
- NR-18, do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR-7, e 
todas as medidas de proteção individual e coletiva definidas nos programas referidos, a 
serem adotadas durante a execução da obra em atendimento aos princípios e 
disposições das demais Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela Portaria do 
Ministério do Trabalho n° 3214, de 08.06.78. 
 

k) que respeitará a Convenção Coletiva doTrabalho; 
 

13.8- Atestado de visita, deverá ser solicitado da seguinte forma: 
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13.8.1. As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus Responsáveis 

Técnicos, do quadro permanente da empresa, deverão enviar correspondência a Comissão 
Permanente de Licitação, que comunicará ao Departamento de Engenharia de Transporte - 
DET/SETRAP, a qual agendará a realização da visita técnica coletiva das obras do referido 
objeto deste Edital para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos. 
 
13.8.2. As visitas técnicas serão agendadas pelo Departamento de Engenharia de 

Transporte - DET/SETRAP, em data(s) definida(s) pelo Diretor, e serão acompanhadas 
pelo(s) Engenheiro(s) Responsável(is), que certificará a visita, expedindo o necessário 
Atestado de Visita e Informações Técnicas, conforme modelo constante no ANEXO VII. 

Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Inciso III do 
Artigo 30, da Lei n° 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 
 
13.8.3. Após o recebimento do Atestado a licitante não poderá alegar, “à posteriori” 

desconhecimento de qualquer fato em relação ao objeto licitado. 
 
13.8.4. Caso a licitante não queira participar da visita nos dias programados, deverá 

apresentar, em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO formal assinada pelo 
responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por 
esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP. 
 
OBS: Todas as Ruas e Avenidas, selecionadas para objeto deste Projeto Básico, estão 

expostas no Mapa de Localização, com suas respectivas extensões, assim como os 
Relatórios Fotográficos que demonstram a situação atual das mesmas.  Nas Especificações 
Técnicas estão expostas a Memória de Cálculo, que definiram os quantitativos do 
orçamento sintético. 
 

14- PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 
  

A Proposta de Preços deverá ser apresentada por cada empresa interessada individualmente, 
assinada por Diretor(es) da licitante, ou pessoa legalmente habilitada (procuração por 
instrumento público), em envelope(s) lacrado(s), identificado(s) com o nº 02, em 3 (três) vias 

de igual teor e para o mesmo efeito uma cópia em meio eletrônico (CD), digitada, em 
linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a seguir 
relacionados: 

 
14.1. Índice da documentação 
 

14.1.1.Carta Proposta assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, 

(procuração por instrumento público ou particular) em papel timbrado, identificando a obra 
que a empresa está concorrendo, o número do Edital, os prazos de execução e o preço 
total, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao mês 
do Orçamento preestabelecido no Edital e seus anexos. 

 
14.2. Quadro "Resumo dos Preços" conforme modelo constante do(s) Anexo(s), preenchidos 
com os preços parciais e totais das Planilhas de Preços Unitários. (preencher o Quadro nº 
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08). 

 
14.3. Planilha de Preços Unitários conforme modelo constante do(s) Anexo(s), preenchendo 
os campos destinados aos preços unitários propostos escritos em algarismos arábicos e por 
extenso, e calculados os preços parciais e totais. A licitante deverá propor um único preço 
unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, constante do Quadro de Quantidades ou do 
Orçamento da SETRAP.  Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre 
o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo 3º, do artigo 44, bem como o 
inciso II do artigo 48, da Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores (preencher o 
Quadro nº 09). 

 
14.4. Planilhas de "Composição de Preço Unitário", conforme modelo constante do(s) 
anexo(s) (Quadro nº 10), para os itens constantes da Planilha de Quantidades e Preços 
Unitários, EXCLUSIVAMENTE EM MEIO DIGITAL (CD ou DVD), NA FORMA DE PLANILHA 
ELETRÔNICA PROTEGIDA, QUE PERMITA SOMENTE A CÓPIA DOS DADOS INSERIDOS. 
 
14.5. Escala Salarial de mão-de-obra (preencher o Quadro nº11). 
14.6. Cronograma Físico-financeiro (preencher o Quadro nº 12). 

 

14.7. Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item 
"BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relação às parcelas que o 
compõe, conforme planilha constante no Projeto Básico. 
 

14.7.1. Os materiais betuminosos para execução da obra deverão ser cotados 

separadamente pelo licitante e sobre aquisição dos mesmos poderá incidir BDI máximo de 
15% (quinze por cento). 

 
14.7.2. Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a 

planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, 
que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante. 

 
14.8. Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item 
"COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS”, inclusive com relação às 
parcelas que o compõe, conforme planilha constante no Projeto Básico. 
 

14.9. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneração de todas as etapas da obra, da utilização dos equipamentos e 
da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de 
composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a 
execução dos trabalhos conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído 
pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e 
suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação. 

 
14.10. A Licitante que tiver oferecido o menor preço terá suas planilhas de composição de 
preços unitários conferida pela Comissão, e aquelas que contiverem erros ou discrepâncias 
relativos a quantitativos ou consumos de insumos, serão corrigidas nos termos do edital. 

 
14.11. Validade da Proposta: 
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14.11.1. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 

convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 

 
D - ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

15 - SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE 
PREÇOS 
 

15.1. Os envelopes das licitantes serão abertos em tantas sessões públicas quantas 
necessárias, a primeira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos. 
As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 2 deste 
Edital, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada 
licitante que se interessar em assistir, além dos demais interessados. O número de sessões 
públicas a serem realizadas será aquele suficiente para realização do processo licitatório, na 
forma da Lei. 
 
15.2. Na sessão ou sessões solicitamos evitar que estejam presentes mais de um 
representante autorizado de cada licitante, seguindo as orientações da OMS sobre o 
combate ao novo CORONA VÍRUS, evitando, assim, aglomerações. Neste momento, as 
empresas licitantes deverão ser representadas por um dos Diretores ou Procurador, estes 
munidos das respectivas procurações por instrumento público ou privado. Demais interessados 
poderão estar presentes desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela 
Comissão de Licitação a se retirarem da sessão.O representante somente responderá por uma 
das licitantes, sendo proibida a representação de mais de um concorrente pela mesma pessoa 
física. 
 
15.3. Os envelopes contendo documentos relativos à habilitação serão abertos na presença 

dos participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à 
documentação, e posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos 
representantes legais das licitantes presentes. 
 
15.4. A documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as 
exigências deste Edital e seu(s) anexo(s), visando à habilitação das empresas licitantes. As 
licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentos de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

edital ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
15.5. Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta. 

 
15.5.1. A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação implicará na 

execução da garantia de participação, salvo se tiver ocorrido por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente, devidamente registrado em processo administrativo e aceito pela 
Comissão de Licitação. 

 
15.6. Após, divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as 

Propostas de Preços serão devolvidos as licitantes não habilitados caso todas as licitantes 
manifestem a desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. 
Caso contrário, após transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o 
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julgamento dos recursos interpostos, será marcada uma nova sessão onde os referidos 
envelopes serão devolvidos. 
 
15.7. Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços das licitantes 

classificadas. Os valores das propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas serem 
rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e disponibilizadas para vistas 
e rubrica e pelos representantes das licitantes presentes. 
 
15.8. Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e 

assinada pela Comissão Permanentede Licitação e pelos representantes das licitantes 
presentes. 
 
15.9. Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidos 
as licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, 
quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das 
Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do objeto, antes do aviso oficial 
do resultado da licitação obedecido às fases distintas da licitação. 
 
15.10. Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Licitação referente ao 

processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de 
decisões para a adjudicação de qualquer serviço, resultará na rejeição de sua proposta. 
 
15.11. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta. 
 
15.12. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s) ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade 
detectada pela Comissão à luz do Edital. 

 
16 – EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

 
16.1. A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal da licitante para 
executar eficazmente os serviços objeto do presente edital e seu(s) anexo(s). A não 
apresentação de qualquer exigência formulada neste edital implicará na inabilitação da licitante. 
 
16.2. As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente edital e seus anexos 

e observados, no que couber, as leis, decretos e demais especificações constantes do Capítulo 
II. 

 
17 – EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 
 

17.1. Critérios de aceitabilidade de preços: 

 
Serão desclassificadas as propostas que: 
a) apresentarem valores unitários e/ou total, superiores ao limite estabelecido, tendo-se 
como limite estabelecido o orçamento estimado da obra; 
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b) apresentarem preços totais manifestantemente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto docontrato. 

 
b.1.) Para fins de análise dos coeficientes de produtividade, serão considerados os 

parâmetros das Normas Técnicas da SETRAP e os coeficientes de consumos de 
insumos definidos na Composição de Custos Unitários do SICRO. 

 
17.2. Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para 
obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração,ou 
 

b) valor orçado pela administração. 
 

17.2.1. A Comissão promoverá diligências junto às licitantes que tiverem suas propostas 
enquadradas nos termos do item anterior, para verificar a exequibilidade dos preços 
apresentados. 

 
17.3. Será desclassificada a empresa que apresentar na composição de preços unitários 

valores de mão de obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, 
fixados por Dissídio Coletivo, acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde 
ocorrerá o serviço ou quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a 
maior extensão do trecho a ser contratado. 
 

17.3.1. Após a análise da proposta de preços da licitante que tiver apresentado o menor 
preço, serão analisadas suas composições de preços unitários. As planilhas de 
composição de preços unitários que contiverem erros ou discrepâncias relativos a 
quantitativos ou consumos de insumos, serão corrigidas pela SETRAP na forma indicada 
a seguir no item 17.4. 
 

17.4. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital serão verificadas 

quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela SETRAP na forma indicada a seguir: 
 

a). Discrepância entre o valor total e valores unitários constantes da planilha de 
Composição de Preço Unitário e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor da 
planilha de Composição de preços Unitários; 
 
b). Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso; 
 
c). Erros de transcrição das quantidades do Projeto para as planilhas de preço unitário ou 
composições de preços unitários: o produto será devidamente corrigido, mantendo-se o 
preço unitário do insumo e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
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d). Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
 
e). Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a 
soma; 
 
f). Erros quanto ao consumo de materiais nas composições de custos unitários: serão 
alterados de acordo com o consumo determinado nas planilhas de composição 
constantes do orçamento da SETRAP. 

 
17.5. Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências 

de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a 
correção que resultar no menor valor. 
 

17.5.1. O valor total da proposta será ajustado pela SETRAP em conformidade aos 

procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor 
contratual. Nas composições de preços unitários, as discrepâncias ou incorreções 
identificadas serão verificadas e corrigidas pela Comissão. Se a licitante não aceitar as 
correções procedidas, na proposta de preços ou na composição de custos unitários, sua 
proposta será desclassificada, o que equivalerá à desistência do certame, implicando na 
execução da garantia de participação, além da aplicação de punição idêntica às 
aplicadas às empresas que não comparecerem para assinar o contrato, na forma do item 
19.2 do presente Edital, e em observância ao disposto na Lei nº8.666/93. 

 
17.6. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela SETRAP, necessárias 

para corrigir erros cometidos pelas licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, 
emendas ou rasuras. 
 
17.7. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 
 
17.8. Atendida as condições do item acima, será considerado vencedora a proposta que resulte 

o menor preço total para a obra. 
 
17.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas de preços serão observados os 

seguintes critérios de desempate: 
 

17.9.1. Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas de empresas, à decisão será 

feita por sorteio, que será realizado da seguinte maneira: 
 
a) Serão dispostas na urna de nº 01, tantas cédulas quantas forem às empresas 
empatadas, cada qual com a indicação do nome das licitantes em disputa. 
 
b) Será disposta na urna de nº 02, uma cédula com a palavra vencedor e tantas outras 
em branco quantas forem as empresas empatadas. 
 
c) O Presidente da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna de nº 01 o 
nome de uma empresa e da urna de nº 2 uma cédula, que indicará ser aquela empresa a 
vencedora ou não. 
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d) Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, o Presidente deverá 
retirar outra cédula da urna de nº 01, seguida de outra da urna de nº 02, assim 
procedendo até que se conheça a empresa vencedora. 

 
E - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO 
OBJETO E GARANTIA DO CONTRATO 
 

18 - NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO 
 

18.1. Os resultados de cada fase da licitação e o(s) valor (es) da(s) proposta(s) vencedora(s) 

será(ão) publicado nos Diário Oficial do Estado, ou se presentes todos os representantes das 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, comunicado diretamente aos interessados e 
lavrado em ata. Estas publicações constituirão os avisos dos resultados dos julgamentos das 
documentações e propostas. 
 
18.2. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos 

previstos na Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
18.3. Recursos Administrativos deverão ser formalizados por escrito ao Secretário de Estado 
de Transportes, através do Presidente da Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de desclassificação 
ou da lavratura da ata ou de sua referida publicação, ou daquele que ocorrer por ultimo, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir devidamente informado, à autoridade competente para decisão definitiva. 
 

18.3.1 - A(s)decisão(ões) do(s) julgamento(s) do(s) Recurso(s) Administrativo(s) será(ão) 
publicado(s) nos Diários Oficiais do Estado e da União e cópia integral do(s) mesmo(s) 
será(ão) disponibilizado(s) na Comissão de Licitação. 

 
18.4. O resultado da licitação será submetido à homologação do Secretário de Estado de 

Transportes da SETRAP. 
 

19 - ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
 

19.1. A SETRAP adjudicará o objeto à licitante cuja proposta atender em sua essência aos 

requisitos do presente edital e seus anexos. 
 

19.1.1. Antes da assinatura do contrato e de termos aditivos, deverão ser anexadas aos 

autos declarações relativas a: 
 

a) consulta a cerca da situação cadastral do contratado (art.55, inciso XIII da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores). 
 
b) consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº10.522/2002. 

 
19.1.2. As consultas a que se refere o item anterior deverão ser repetidas antes de cada 
pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. Sendo constatada 
qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será 
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formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua 
situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 
19.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente,dentro do prazo previsto no item 7.2, caracteriza o não cumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei nº. 8.666 de 
21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
19.3. Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por qualquer 
motivo poderá a SETRAP, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo 1ª (primeira) classificada. 
 
19.4. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos 

termos previstos pela Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
19.5 -A SETRAP se reserva o direito de revogar, no todo ou em parte, 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 às licitantes caiba qualquer direito de indenização ou 
ressarcimento.  
 
19.6. Em caso de anulação, as licitantes terão direito ao recebimento da documentação que 

acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da Comissão. 
 

20 –  GARANTIA DO CONTRATO 
 

20.1. Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do 

valor deste, a preços iniciais, sob a pena de decair o direito à contratação.   
 
20.2. A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 

totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos 
e reajustamentos se houver). 
 
20.3.  A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

 
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) seguro garantia; 
c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital. 
 

20.4. No caso de Fiança Bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um 

banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada 
providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da 
SETRAP, sob a pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do 
contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo 
contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou 
suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 
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20.5. No caso da opção pelo Seguro Garantia o mesmo será feito mediante entrega da 

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da SETRAP, 
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a 
contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de 
notificação da SETRAP, sob a pena de rescisão contratual. 
 
20.6. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, estes deverão estar acompanhados de 

laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a 
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 
 
20.7. No caso de opção por Caução em Dinheiro, o interessado deverá procurar a Secretaria 

de Estado da Fazenda - SEFAZ, em Macapá -AP, para obter instruções de como efetuá-la. 
 
20.8.  A garantia aqui tratada deverá ter validade de no mínimo 820 (oitocemtos e vinte ) dias, 

correspondente ao prazo de vigência do contrato. 
 
20.9. A garantia prestada pela licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o 

Recebimento Definitivo da(s) obra(s). 
 
20.10. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, na forma do Art. 70, da Lei nº. 8.666/93. O contratado é responsável, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da 
execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 
 

F - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
21 – MEDIÇÕES DA OBRA 
 

21.1. As obras serão medidas mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos no 

Cronograma Físico-financeiro, após sua devida conclusão. 
 
21.2. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa da obra serão 

aqueles estabelecidos pelo Órgão no Cronograma Físico-financeiro, conforme tabela que não 
poderão ser modificados pela Contratada. 
 
21.3. As medições deverão seguir o preconizado nas especificações de cada etapa da obra, 

elaboradas mensalmente como mencionado no ITEM 17.1 do Projeto Básico, processadas por 
meio convencional, consistindo em folhas de resumo com a relação das etapas, quantidades 
parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado. 
 
21.4. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o 
relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente 
interpretados, caracterizando a qualidade das etapas executadas.  
 
21.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 

respectivo Município. 
 

22 – FORMA DE PAGAMENTO 
22.1. O pagamento será efetuado conforme cronograma de desembolso físico-financeiro 

previsto no Projeto Básico e de acordo com o levantamento dos trabalhos executados e 
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atestados pela fiscalização da Contratante. 
 
22.2. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições 
determinadas pelos Órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
 
22.3. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada, da Regularidade Fiscal. A contratada deverá apresentar atualizado, para fins de 
pagamento, os documentos constantes nos termos do item 13.3 (letras b, c, d, f e g). 
 
22.4. A SETRAP pagará à contratada, pelos obra contratada e executada, os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço total 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 indicadas neste edital e demais documentos da licitação, 
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
 
22.5. Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos 

serviços. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da 
SETRAP, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada ao 
SetorCompetente, NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pelo 
DOV – Departamento de Obras Viárias. 
 
22.6. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data 

da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. 
 

22.6.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela  Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo: 
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 = 0,00016438, assim apurado 
 
I = (TX)         I = (6/100) I = 0.00016438 
  365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

  
22.7. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, 

esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, 
estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
 

23 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 

23.1. A parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais 

utilizados pela SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 
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01 (um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento 
preestabelecido no edital, nos termos do art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o 
índice  do  orçamento  referente  as tabelas do SICRO/DNIT (OUTUBRO/2020). Tal 
procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 
12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001.  

 
23.1.1. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base da proposta, 

o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes: 
 

a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

R = 
I1 – IO x V 

      IO 
Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

b) Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as 

parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a 
ser corrigida pelo seu respectivo índice.  
 
c) Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 
 
24 – CRONOGRAMAS 
 

a) Cronograma de desembolso 

 
Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos 
créditos próprios consignados no Orçamento Geral do Estado a cargo da SETRAP e no 
Plano Plurianual de Investimentos. 
 

b) Cronograma físico-financeiro 
 

b.1) O cronograma Físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências 

deste edital e seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira estimativa de evento do objeto 
desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de 
execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da 
assinatura do contrato ou de outro documento hábil. 
 
b.2) Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente 

justificado pelo Diretor Competente e aprovado pelo Secretário de Estado de Transporte, 
devendo os mesmos receberem números sequenciais. 
 

G – DAS PENALIDADES 
G.1 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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25. A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e 

eficiência da obra por ela executada.  
 

25.1. A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em 

prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do 
contrato.  
 
25.2. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na 

execução da obra que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da 
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 
 
25.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
 
I - advertência; 
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante ressarcir a Administração da SETRAP pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
25.4 – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a 
Administração e impedimento de licitar e contratar com o Estado; e poderão ser 
descontadas do pagamento a ser efetuado. 
 
25.5 – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
G.2 - Das Multas Administrativas 
 

25.6. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 
contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei; 
 
25.7. Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço, será cobrada multa de 1% (um 
por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e perdas das garantias contratuais. 
 
25.8. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 1% (um por cento) 
incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
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H - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

26 - A obra, objeto do presente Edital será fiscalizada pela Secretaria de Estado de Transportes, 
por intermédio do Departamento de Obras Viárias –DOV/SETRAP. 
 

26.1. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), 
decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto 
desta licitação. 
 

26.1.1. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à 
obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um 
documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 
 

26.2. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no subitem 13.3, 

deste edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local da obra durante toda 
execução do contrato. 
 
26.3. Às licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na 

Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
26.4. O contrato compreenderá a totalidade das obras, baseado na relação de preços unitários 

propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e 
bonificações. 
 
26.5. O contratado poderá manter um Preposto, desde que aceito pela Administração e 

fiscalização da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá – lo 
sempre que for necessário (art. 68 da Lei nº 8.666/93). 
 
26.6. As construções provisórias de depósito de material, do alojamento de operários e da 
administração da obra, se houver, são de inteira responsabilidade da Contratada, não cabendo 
à SETRAP nenhuma obrigação de indenizar a estas construções depois da obra realizada, a 
não ser que estas instalações constem da planilha de quantidades do Projeto Básico. 

 
26.7. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo com os 

modelos adotados pela SETRAP, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto 
durar a execução da obra. 
 
26.8. A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a SETRAP e no interesse da 

segurança dos usuários e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao 
serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização 
diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da SETRAP. 
 
26.9. Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto, com todas as suas 
partes, desenhos, especificações e outros complementos; planilhas de quantitativos e custos 
unitários demonstrativos do orçamento; minuta do contrato a ser firmado e as especificações 
complementares. 
 
26.10. Produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 

responsabilidade do contratado. 
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26.11. As distâncias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e 

quaisquer outras constantes do projeto básico fornecido pela SETRAP às licitantes, bem como 
os traços, deverão ser verificados quanto à suficiência, qualidade e viabilidade, inclusive quanto 
a questões ambientais, referentes a estes itens e seus respectivos preços, que deverão ser 
previstos pela licitante, quando da apresentação de sua proposta. 
 
26.12. A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos um diário de 
ocorrências no qual a Fiscalização da SETRAP e/ou encarregado da obra anotará toda e 

qualquer alteração ou ocorrência. A SETRAP não considerará quaisquer reclamações 
decorrentes de entendimentos verbais. 
 
26.13. Os limites a serem pagos a título de mobilização e desmobilização, caso seja cabível a 
inclusão dos serviços, bem como, determinar que sejam obrigatoriamente previstos em 
separados das demais parcelas, etapas ou tarefas, conforme reza o inciso XIII do art.40 da Lei 
n° 8.666/93, estão previsto nas Indicações Particulares.  
 
26.14. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do contrato 

decorrenteou durante a execução deste, poderá ser permitida que a licitante vencedora ou 
contratada sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde quesejamobservadas 
pela nova empresa os requisitos de Habilitação previstos no item 13 deste Edital e que sejam 
mantidas as condições estabelecidas no contrato original, quando já contratado, sendo que, em 
qualquer uma das hipóteses, a SETRAP deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a 
sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à 
possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação dos requisitos contidos no item 13 
do Edital. 
 
26.15. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação 

de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta Administração 
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso 
na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 
 
26.16. Os contratos oriundos deste Edital poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casos: 
 

I . unilateralmente pela SETRAP: 

a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital; 
 

II . por acordo das partes: 

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a 
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correspondente contraprestação da execução da obra; 
 
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da SETRAP para a justa remuneração da obra, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências 
incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 

 
 

d.1.) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
d.2.) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 
item d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes. 
 
d.3.) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para 
serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os 
limites estabelecidos no item d.1 deste item. 
 
d.4.) No caso de supressão de serviços, se o contratado já houver adquirido os 

materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela SETRAP 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, 
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 
supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
d.5.) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 
 
d.6.) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 

contrato, a SETRAP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial. 
 
d.7.) A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no 

próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 
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CAPÍTULO II - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO 

CONTRATO 

1. Lei nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações posteriores no que couber. 

2. Decreto nº 1.054, de 07.02.94, e suas alterações posteriores - Regulamenta o reajuste de 

preços nos contratos da Administração Federal Direta e Indireta, no que couber. 

3. Lei nº 8.880 de 27 de maio de1994. 

4. Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 - Dispõe sobre medidas complementares ao Plano 

Real e dá outras providencias. 

5. Decreto nº 1.110, de 13/04/1994, DOU de 14/4/94. Dispõe sobre a conversão para a Unidade 

Real de Valor dos bens e serviço, em que forem contratantes órgãos e entidades da 

Administração Federal direta e indireta, e dá outras providências. 

6. Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER/DNIT. 

7. Normas e Procedimentos Administrativos sobre Licitações para Obras e Serviços de 

Engenharia (Norma CA/DNER nº 211/87), no que couber e não contrariar a Lei nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de 08/05/2003. 

8. Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de 

Engenharia (Norma CA/DNER nº 212/87), no que couber e não contrariar a Lei nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de 08/05/2003. 

9. Roteiro de Procedimentos para a Comissão de Licitação para Concorrência e Tomada de 

Preços de Obras e Serviços de Engenharia (Norma CA/DNER nº 219/88), no que couber e não 

contrariar a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de 

08/05/2003. 

10. Política Ambiental do DNER, aprovada pelo Conselho de Administração em 05/09/2001, 

conforme Portaria do Gestor do DNIT de nº. 250 de 08/05/2003. 

11. Decreto nº. 3722, de 09 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto n°4.485/2002. 

12. Lei nº 10.233, de 05.06.2001, e suas alterações posteriores, no que couber – Dispõe sobre a 

reestruturação dos transportes aquaviários e terrestre, cria o CONIT, a ANTT, a ANTAQ e o DNIT, 

e dá outras providências. 

13. Instrução Normativa DG nº 09, de 22 de Julho de2003. 

14. Normas Técnicas da ABNT. 

15. Instrução Normativan° 02/SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010. 

16. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

17. Lei nº 9.784 de 29/01/1999 (trata do Processo Administrativo Federal). 
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18. Decreto nº 93.872/83 (trata do empenho das despesas provenientes dos contratos). 

19. Lei nº 11.127, de 28 de junho de 2005 (dispõe sobre a modificação do Art. 2.031 do Código 

Civil que trata das alterações dos contratos sociais). 

20. Norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho NR-18 (Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção). 

21. Convenção Coletiva doTrabalho. 

22. Instrução Normativa nº. 02 de 16 de Setembro 2009 do MPOG, (Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta). 

23. Instrução Normativa DG/DNIT nº 01 de 27 de julho de2010. 
 

CAPÍTULO III . DOCUMENTOS PADRÃO  

A - PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I Projeto Básico 

ANEXO II Declaração de profissionais 

ANEXO III Declaração sobre as instalações físicas, equipamentos, aparelhamento 
e de todo o pessoal técnico. 

ANEXO IV Declaração de que a empresa licitante está apta àexecutar a obra 
imediatamente após a assinatura do contrato. 

ANEXO V Minuta de Carta Fiança Bancária para garantia do contrato 

ANEXO VI Minuta de Seguro Garantia para execução do contrato 

ANEXO VII Atestado de Visita Técnica 

ANEXO VIII Minuta Declaração do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93 

ANEXO IX Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo. 

ANEXO X Carta de apresentação da Proposta Financeira. 

ANEXO XI Minuta de Declaração de Elaboração Independente de Propostas 

ANEXO XII Minuta de Contrato 

ANEXO XIII Minuta de Carta de Fiança Bancária para participação na Licitação 

ANEXO XIV Atestado de Prestação de Garantia de Participação na licitação 

ANEXO XV 
Termo de Encerramento 
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QUADROS 

QUADROS A SEREM APRESENTADOS NA HABILITAÇÃO 
 
IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA (QUADRO 01) 
 
ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA (QUADRO 02) 

 
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) 
DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO (QUADRO 03) 
 
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE COMPATIVEIS COM O 
OBJETO DA LICITAÇÃO (QUADRO 04) 

 
DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA (QUADRO 05) 

 
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR (QUADRO 06) 
 
DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE (QUADRO 07) 

 

QUADROS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
QUADRO RESUMO DOS PREÇOS (QUADRO 08) 
 
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (QUADRO 09) 

 
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (QUADRO 10) 

 
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA (QUADRO 11) 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (QUADRO 12) 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da CONCORRÊNCIA nº ___/2021-CPL/SETRAP, 

que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e 

inscrito(a) no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como 

Responsável Técnico para acompanhar a execução do  objeto da licitação em apreço. 

 

 

 

OBS: Declarar os nomes de todos os responsáveis técnicos, de acordo com as especificações do 

objeto,  que acompanharão a execução da obra. 

 

Local e data 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 
 
 
 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO  III 
 
 

 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE AS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL 

TÉCNICO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA QUE SE REFERE A 

CONCORRÊNCIA NºXX/2021 – CPL/SETRAP. 

 

 
Local e data. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO IV 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA À EXECUÇÃO DA OBRA 

IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, em papel timbrado da empresa). 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
............................(nome da empresa)...................inscrita no CNPJ sob oi 

nº...................sediada...........(endereço completo)..................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ...........e do CPF 

nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que que está apta à EXECUTAR A OBRA, 

imediatamente após a assinatura do contrato, Edital da CONCORRÊNCIA nº............., destinado à 

...................................(nome da obra ou serviços). 

 

 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 

 

A 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 

Comissão Permanente de Licitação 

Rod. BR-210, km  - s/n – São Lázaro 

Macapá/Ap 

Brasil 

Carta de fiança - R$............. 

Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 

...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador e 

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 

Brasileiro, da empresa ...................... sediada à rua ......................................... da cidade 

....................... do Estado ................... até o limite de R$ ................ (.......................................) para 

efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do Edital nº. ____/_____ - CPL/SETRAP. 

Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as 

requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela SETRAP, sem 

qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou 

judicial com respeito à SETRAP. 

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este 

Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação 

assumida por nossa afiançada. 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de 

fiança, que seja aceita por este Departamento. 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº. ............ ou outro 

registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de 

disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano 

..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em ........... . 

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra pela SETRAP. 

 ................., ...... de .......... de .... 

 Banco ......................................... 

Obs.1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma 

devidamente reconhecida. 

2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade Anônima 

ou cópia do contrato Social, se for Limitada 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE SEGURO GARANTIA PARA EXCUÇÃO DO CONTRATO 
 

Por este Seguro-Garantia, ....................................................... (nome e endereço do Contratado) 

como Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”) e ............................................ (nome, título 

legal e endereço da Seguradora ou Companhia de Seguros) como Seguradora (daqui por diante 

chamado “a Seguradora”), estão segura e firmemente obrigados junto a SECRETARIA DE ESTADO 

DE TRANPORTES – SETRAP, sito Rod. BR-210, Km 0 – S/N – São Lázaro, em Macapá – AP por 

um montante de R$ .......... (......................................) (montante do Seguro-Garantia) como 

Beneficiário importância por cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e 

proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável, o Contratado e a Seguradora 

obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e 

continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente pelos termos presentes. 

Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital nº. ____/____- 

CPL/SETRAP, para execução dos serviços de ..................................... de acordo com os documentos, 

planos, especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui estabelecida, são deste feito parte 

integrante e são daqui por diante designados como o Contrato. 

Agora, conseqüentemente, as condições desta Obrigação são tais que, se o Contratado executar 

fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações nele contidas, então esta obrigação perderá 

completamente o seu efeito, de outro modo ele permanecerá em pleno vigor e efeito. 

Quando quer que o Contratado possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante como estando 

inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante desincumbido-se das obrigações que ali 

são consignadas, a Seguradora poderá prontamente remediar a inadimplência ou prontamente fará o 

seguinte: 

(1)  Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou 

(2)  Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao Contratante 

com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, uma vez tendo o 

Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa com a proposta adequada e de preço mais 

baixo, promover um acordo entre tal empresa e o Contratante, além de, à medida que o trabalho 

progride, tornar disponíveis (mesmo que devesse haver uma inadimplência ou uma sucessão de 

inadimplência sob o Contrato ou Contratos de complementação arranjados sob este parágrafo) 

fundos suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo do Preço do Contrato; porém não 

excedendo , incluído outros custos e danos pelos quais a Seguradora possa ser responsável 

conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no primeiro parágrafo deste.  O termo “Saldo 

do Preço do Contrato”, conforme usado neste parágrafo, significará o montante total pagável pelo 

Contratante ao Contratado sob o Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo 

Contratante ao Contratado; ou 

(3) Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo com os 

seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro Garantia. 
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A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade especificada 

neste Seguro-Garantia. 

Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado um ano da 

data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos. 

 

Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de qualquer 
pessoa ou corporação que não o Contratante aqui designado ou os seus herdeiros, executores, 
administradores, sucessores e continuadores. 

Este Seguro Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o 60º (sexagésimo) dia após a 
emissão do termo de Aceitação Definitivo da obra decorrente do contrato ora segurado. 

 

Assinatura................................................  Assinatura.................................................  

 

Em nome de.............................................. Em nome de............................................... 

 

 

Por............................................................  Por............................................................. 

 

 

Testemunhas: 

 

...................................................................................... 

 

 

....................................................................................... 
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ANEXO VII 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

Atesto que o Engenheiro ___________________________________________ portador da carteira 

do CREA n.º ___________________ da ________ Região representando a empresa 

__________________________________________________, nos termos do item do Edital de 

Concorrência Pública nº xxx/2021 – CPL/SETRAP, visitou o local dos serviços/obras 

caracterizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as 

informações técnicas pertinentes. 

 

Macapá, _____de ______________ de 2021 

 

_______________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 

CERTIFICO que o profissional qualificado neste 

ATESTADO DE VISITA solicitou e realizou a 

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS e que tomou 

conhecimento de todas as condições e 

particularidades existentes no LOCAL para 

execução dos serviços. 

 
 
 
Em, _____/_____/______. 

 
_______________________ 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93 

 

 

A Licitante.................................................., inscrita no CNPJ nº.....................................,por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr. (a) .....................portador  (a) da Carteira de Identidade nº ........... 

e do CPF nº ......................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art, 27 da Lei nª 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

trabalho os menores de dezesseis anos,salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

RESSALVA: EMPREGA MAIOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS E MENOR QUE 24 ANOS, 

NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, conforme art. 428 e 429, da CLT, a chamada “COTA SOCIAL” OU 

Cota de Aprendizagem, de acordo com a Recomendação Conjunta nº 001/2018-MPT/PJIJ/MCP-

PJIJ-STN. 

 

Macapá-AP,  ............./......................./................... 

 

 

 

__________________________________________ 
(nome, RG, cargo e Assinatura e carimbo do representante legal) 

 
 
 
 

Observações: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO IX 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
 

 

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 

______________________, situada _____________________________, declara sob as penas da 

Lei que não  há a superveniência de fatos impeditivos da habilitação na CONCORRÊNCIA  nº 

____/____. 

 

 

Local e data. 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO X 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA 

À 

Secretaria de Estado do Transportes - SETRAP 

Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, Macapá/AP  

Macapá - Amapá 

REF.: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº ____/____- CPL/SETRAP 

 

Prezado Senhores: 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta de preços relativa a Licitação 

em epígrafe, declaramos que: 

a) O preço global para a execução das obras e serviços será de R$ ( 

...................................................................); 

b) O prazo máximo para execução das obras é de ( ...............................................) dias consecutivos, 

contados da data da assinatura do contrato; 

c) A validade da proposta é de ( ......................) dias consecutivos, contados da data de sua abertura; 

d) A taxa de Leis Sociais utilizadas na composição de nossos preços é de        %; 

e) A taxa de B.D.I. utilizada na composição de nossos preços é de               %; 

f)  A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital. 

 

Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto licitado, o representante legal para assinatura do 

Contrato ou qualquer outro documento será: 

 

NOME: _________________________________________  ESTADO CIVIL: ________  

PROFISSÃO: ________________ CARTEIRA DE IDENTIDADE: __________________ 

CIC / MF Nº ______________________ CARGO: _______________________________  

ENDEREÇO:____________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FIRMA 
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ANEXO XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação da licitante) 
 

 
(Identificação completa do representante da licitante) 

Como representante devidamente constituído de  ____________ doravante denominado 
(Identificação da licitante)_______________________ para fins no disposto     no           (Licitante) 
Item do Edital nº ________________ declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 
 
a) A proposta apresentada para participar do Edital nº______ foi elaborada de maneira independente 

pelo licitante_______________ (Identificação da licitante). 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 licitação referente ao Edital nº ______________, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº ______________, não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 
__________por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato no Edital ___________ quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº ______________, não 

será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Edital nº _______________ antes da adjudicação do objeto do 
referido Edital; 
 
f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº ___________ 

não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da SETRAP antes da abertura oficial das propostas; 
 
g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 
 

Macapá-AP, ____ de __________ de ____ 
 
 

_______________________________________________________________________ 
Representante legal do licitante no âmbito da licitação (com identificação completa) 
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ANEXO XII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS 
...........QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 
CONTRATANTE, O GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ - GEA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP, E DO 
OUTRO, COMO CONTRATADA A 
EMPRESA.......................................................PARA 
SERVIÇO DE............................... NA FORMA ABAIXO 
ESTABELECIDA: 

 
PREÂMBULO 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP, com sede na 
Rodovia BR-210, km 0 , s/n – São Lázaro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.577/0001-25, Órgão 
da Administração Direta, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo Sr.Secretário 
de Estado de Transporte,..............., nacionalidade ................................., estado civil ......................., 
residente e domiciliado ........., Nº............., Bairro......., Município ........., portador de Carteira de 
Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº 
......................................., e do outro lado, como CONTRATADA, A EMPRESA ........................... com 
sede .........................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por............, 
Brasileiro......, portador da carteira identidade de nº..........., CPF nº........, residente e domiciliado 
à......., bairro ........, na cidade de ..........,  conforme documento que fica arquivado no setor 
competente, tendo como Responsável Técnico...........................portador da carteira profissional nº 
..........................., expedida pelo CREA - ........... da..... Região. 

 
(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar o relacionamento contratual 
com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, 
sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho(s) datado de ...... do Secretário de 
Estado de Transportes .............. exarado no Processo Administrativo nº 
0044.0328.2254.0003/2020 – DET/SETRAP 

 
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de 
Concorrência Pública nos termos e condições do EDITAL nº ____/____- CPL/SETRAP cujo 
resultado foi homologado em data de .............. pelo Sr. Secretário de Estado de Transportes, 
conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às 
disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e 
condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes na SETRAP. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a Contratação de 
Empresa Especializada para Obra de Recapeamento Asfáltico das Ruas e Avenidas na Sede 
do Munícipio de Santana, no Estado do Amapá. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, 
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aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições 
contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação do CONTRATADO no 
certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 
21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada durante a execução da obra deverá manter-se em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – A obra contratada sob a forma de 
Empreitada Por Preço Unitário, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constante do 

do Edital, atendida as especificações fornecidas pela SETRAP, devendo a Contratada alocar todos 
os equipamentos, pessoal e materiais necessários, tomando todas as medidas para assegurar um 
controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a execução dessa obra, além de ser observada as metodologias e 
especificações anexas ao projeto básico, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras 
vigentes, cujas Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer critérios para a execução das 
etapas da obra e classificar os materiais a serem empregados em sua execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a 

cada serviço da obra contratada são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na 
licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, 
devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes. 

  
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado conforme cronograma de 

desembolso físico-financeiro previsto neste Projeto Básico e de acordo com o levantamento dos 
trabalhos executados e atestados pela fiscalização da Contratante 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO:. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas 
disposições determinadas pelos Órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento referente a cada medição será liberado mediante 

comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal. A contratada deverá apresentar atualizado, 
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 
 

I - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 

da licitante ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e de Dívida Ativa do Estado. 
 Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

 
II- Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos Sociais 

instituídos por Lei;  
III -Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
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maio de 1943; 
 
IV - A prova de regularidade com Fazenda Federal mediante apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, com fulcro nos 
termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1751/2014. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A SETRAP pagará à contratada, pela obra executada, os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço total 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, constituindo assim sua única 
remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à 

medição da obra. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da 
SETRAP, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada ao Setor Competente, 
NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pelo DOV – Departamento de 
Obras Viárias. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados 
a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP.Nos casos de eventuais 
atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, 
fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela  Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
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 = 0,00016438, assim apurado 
 
I = (TX)         I = (6/100) I = 0.00016438 
        365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
  
PARÁGRAFOSEXTO - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral 

da contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a licitante regularizou sua 
situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: A 

parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais utilizados pela 
SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano desde o 
mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos 
do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice  do  orçamento  referente  atabela do 
SICRO/DNIT (OUTUBRO/2020). Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a 

vigência do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 
10.192/2001.  
Caso decorra período superior de um ano, contados a partir da data base da proposta, o Reajuste 
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será aplicado pelos índices setoriais pertinentes:  

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 
 

R
= 

I1 – IO x 
V       IO 

Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um 

índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a 
ser corrigida pelo seu respectivo índice. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, 
despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO(1) DO VALOR - O 

valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de 
R$...............................(..............................) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no 

corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da  dotação  do  Orçamento Geral 
do Estado do Amapá, Programa _____,  Elemento de Despesa: ____ e Fontes: ___, conforme 
Nota(s) de Empenho  nº ____, datada de _____, no valor de R$_____(.................), a(s) qual(is) 
fica(m) fazendo parte integrante deste contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - No exercício seguinte, durante a vigência do contrato, as despesas 
respectivas serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e 
empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo NSP/SETRAP e 
Assessoria Jurídica da SETRAP. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo máximo exigido para 
a execução da obra, objeto do presente Projeto Básico é de 730 (setecentos e trinta)  dias,o início 
da contagem do prazo de execução da obra será contado em dias consecutivos a partir do início 
das obras. 
O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, a partir da entrega da Ordem de 

Serviço (O.S) da Obra pela SETRAP, à Empresa selecionada.  
 
O prazo de Vigência do Contrato será de 820 (oitocentos e vinte) dias, iniciando-se sua contagem 

no data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com 

o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO: Em 

conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, o objeto 
deste contrato será recebido: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, 
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contados da comunicação escrita do contratado; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As etapas da obra executadas em desacordo com o estipulado neste 

instrumento e na proposta da Contratada será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, dentro das limitações estatuídas, quer pelo 
contrato, quer por legislação pertinente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO:  O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos, a contar da data de 

seu Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, 
conforme determina o prazo definido no art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO- Em garantia da fiel e efetiva execução da 
obra a ser executada, a CONTRATADA prestou garantia de 5% (cinco por cento), do valor deste, a 

preços iniciais, sob a modalidade de ________no valor de R$ ....................(...................), conforme 
Guia de Recolhimento de número ............, efetivada em data de ...........,que integra o presente 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A caução inicial será reforçada durante a execução da obra contratada, 

de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os 

procedimentos previstos na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULADÉCIMA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO SETRAP – Constituem direitos e 

prerrogativas da SETRAP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 
80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, vigentes no SETRAP, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

 
CLAUSULA DÉCIMAPRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Além de outras 

exigências da legislação pertinente e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa 
CONTRATADA: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Dispor às suas expensas de ferramentas e dos Equipamentos de 
Proteção Individual, equipamentos e veículos necessários à execução dos obra, bem como todo o 
material necessário para a execução dos mesmos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da obra tais 

como: locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas necessárias a plena prestação dos 
serviços. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus 
componentes, que tenha dado causa por ocasião da execução da obra. Deste modo deverá 
responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da 
execução da obra, mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize 

com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

Fiscalização da SETRAP, quanto à execução objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições 

de habilitação e qualificação financeira da licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas 
neste ajuste, informando à SETRAP sobre ato ou fato que venha modificar as condições iniciais de 
habilitação. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com 

suas obrigações junto ao CREA/AP - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá,  
 
PARÁGRAFO OITAVO: Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do 

objeto Contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO: A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no 

subitem 13.3 e 19.1.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISS ao município do local da 
execução dos trabalhos, durante toda execução do contrato 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Todas as previstas 

em legislação pertinente ao objeto e as avenças que compõem o processo, inclusive o projeto 
executivo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho;  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante 

apresentação dos documentos registrado no edital e seus anexos – Prazos e Pagamentos do Projeto 
Básico e Projeto Executivo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um 

representante ou de uma Comissão de servidores designados, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo dos serviços, podendo e devendo 
rejeitar no todo ou em partes, as etapas da obra em descordo com o contrato, não eximindo a 
Contratada de total responsabilidade quanto à execução da obra. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais 

imperfeições no transcorrer da execução da obra, fixando prazo para sua correção.     
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES/PENALIDADES – A empresa vencedora do 

certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra executada, e essa se 
estenderá nos termos da Lei e civilmente.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que 
importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou 
erros na execução que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da responsabilidade 
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e neste Edital, 

a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 
I – advertência; 

 
II- multa, sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 
 
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração da SETRAP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração 
e impedimento de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá; e poderão ser descontadas 
do pagamento a ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO SEXTO– Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUÇÃO TOTAL do contrato, 

por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do 
direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei; 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou serviço, será cobrada 

multa de 1% (um por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 
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PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada multa 1% 

(um por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – Constituem motivos 

incondicionais para  rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em havendo a Cisão, 

Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas 
operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento 
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, 
ficando vedada a sub-rogação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO – Durante o período de execução da obra, 
objeto do contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado por equipe de 
Fiscalização ou por um Fiscal devidamente designado pela Diretoria do Departamento de Obras da 
SETRAP, representando, portanto a Contratante na missão acima referida.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de 

Obras”, todas as ocorrências relacionadas com os serviços em desenvolvimento no que tange ao 
objeto do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas as devidas soluções aos seus superiores 
hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA poderá manter preposto, desde que aceito pela 

Administração e fiscalização da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-lo sempre que for necessário. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a 
empresa, o Boletim de Medição daObra, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o 
devido gestor hierárquico para o devido pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente 

Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Macapá para dirimir as 
questões decorrentes do presente Contrato. 
 
E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável 
Técnico, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das 
testemunhas identificadas. 
 
 

 
Macapá-AP,____ de ______ de 2021. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES 
 
 
 
 

------------------------------------------                ------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE LEGAL                      REPRESENTANTE TÉCNICO 

CONTRATADA                                           CONTRATADA 
 
 

 
------------------------------------------             --------------------------------- 

TESTEMUNHA                                       TESTEMUNHA 
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ANEXO XIII 

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
A 
Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP 

Comissão Permanente de Licitação 
Rod. BR-210, km  - s/n – São Lázaro 
Macapá/Ap 
Brasil 
 
Carta de fiança - R$............. 
 
Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 
..................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e 
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 
Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua ......................................... da cidade .............. ......... 
do Estado ..................... até o limite de R$ ................ (......) para efeito de garantia de participação em 
licitação objeto do Edital n.º XXX/2021-CPL/SETRAP. 

 
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as 
requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela SETRAP, sem 
qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou 
judicial com respeito a SETRAP. 
 
Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser esse 
Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação 
assumida por nossa afiançada. 
 
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 
pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de 
fiança, que seja aceita por esse Departamento. 
 
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............ ou outro 
registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 
determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 
 
Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de 
disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano 
..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em ........... . 
 
A presente fiança vigorará, pelo menos, até 60 dias além da validade da proposta. 
 
 ................., ...... de .......... de .... 
 Banco ......................................... 
OBS: A carta deverá ser emitida em papel timbrado da emitente, devendo ainda, estar com a firma 
devidamente reconhecida. 
Por outro lado, deverá ser acompanhada de cópia do estatuto da emitente, se essa for sociedade anônima, ou 
de cópia do contrato social, se for limitada. 
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ANEXO XIV 
 

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º _____/2021 – CPL/SETRAP 

 
 

Atesto que a Empresa_____________________________,CNPJ ___________________________ 

depositou nesta Secretaria a garantia de participação na licitação em epígrafe, através de 

______________________________, no valor de R$ __________ do (Banco/Seguradora) 

_____________________________________, cujo objeto da presente licitação é a execução, sob o 

regime de “empreitada por preço unitário”, da OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁTICO DE RUAS E 

AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA, NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 
 

Macapá (AP), _______ de ______________ de 2021. 
 
 

 

 
Edivaldo Damasceno Ramos 

Presidente da CEL/SETRAP 
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ANEXO XV 
 
 
 
 

 
TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

Este volume de documentos de _________ referente ao Edital de CONCORRÊNCIA____/2021 – 

CPL/SETRAP possui ______ (XX) folhas numericamente ordenada. 

 

 
 
 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2021. 
 
 
 
 

Edivaldo Damasceno Ramos 
Presidente da CPL/SETRAP
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QUADRO 01 

 

IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA 

EMPRESA: 

 
TIPO:          ........ANÔNIMA             .........LTDA          ........INDIVIDUAL              

 

ATOS CONSTITUTIVOS 

DATA DA CONSTITUIÇÃO: REGISTRO NÚMERO: ÓRGÃO DE REGISTRO: 

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL DATA: REGISTRO NÚMERO: ÓRGÃO DE REGISTRO: 

NACIONALIDADE DA EMPRESA: INSCRIÇÃO NO CGC/MF (1)  

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

MATRIZ 

ENDEREÇO: 

FONE:                                  FAX:                           E-MAIL: 

GERENTE: 

FILIAL (AIS) (2) 

ENDEREÇO: 

FONE:                                  FAX:                           E-MAIL: 

GERENTE: 

ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA (3) 

DATA DA POSSE: DATA DE REGISTRO: DATA DA PUBLICAÇÃO: ÓRGÃO: 

NOME: 

CARGO:                                           NACIONALIDADE:               

NOME: 

CARGO:                                           NACIONALIDADE:  

 

EDITAL:                                                                      DATA: 

 

 

 

NOME DA EMPRESA:                                       
 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  

 

(1) Quando houver mais de uma filial apresentar os dados em folha separada a ser anexada à documentação 
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   QUADRO 02 ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA 

EMPRESA: 

PRINCIPAIS SÓCIOS 

(1) 

PESSOAS JURÍDICAS COM AS QUAIS TEM VÍNCULO A 
QUALQUER TÍTULO (2) 

  

 

EDITAL:                                                                        DATA: 

 

 

NOME DA EMPRESA:                                       

 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  
 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                            EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021-CPL/SETRAP PROCESSO N°: 0044.0328.2254.0003/2020-DET/SETRAP 

 

 

BR -210 – KM-0 – Bairro São Lázaro – Macapá/AP, CEP 68.906-130 – email: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

 

 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

RLP =  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG = 

AC = R$ 

RLP =  R$ 

PC = R$ 

ELP = R$ 

DATA: NOME DA FIRMA: 

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA QUADRO 05 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS  
INFORMAÇÕES: 

  
ELP     PC 

RLP     AC 
     LG 

 

 
 

LG = LIQUIDEZ GERAL 

SG =        AT 

           PC + ELP 

 

SG =  

 

 

 

LC =   AC 

          PC 

 

LC =  

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                            EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021-CPL/SETRAP PROCESSO N°: 0044.0328.2254.0003/2020-DET/SETRAP 

 

 

BR -210 – KM-0 – Bairro São Lázaro – Macapá/AP, CEP 68.906-130 – email: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

 

QUADRO 06 RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR 

IDENTIFICAÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 (1) 

OBJETO OU 
NATUREZA 

DOS 
SERVIÇOS 

CONTRATANTE 
(Nome e Endereço) 

PARTICIPAÇÂO  

(2) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

VALOR 

% AINDA A 
EXECUTAR 

(3) 

A SER 
PREENCHI
DO PELA 
SETRAP INÍCIO 

MÊS/ANO 

FIM 

MÊS/ANO 
R$ 

DATA 
BASE 

MÊS/ANO 
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QUADRO 07 
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

LÍQUIDA 

 
Nº DO EDITAL 
DATA BASE DA LICITAÇÃO: 
EXTENSÃO CONTRATUAL 

EMPRESA: 
 

CFA = 10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF) 

CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA 

ANUAL 

AC= ATIVO CIRCULANTE 

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

IT  = IMOBILIDADE TOTAL 

IF  = IMOBILIZADO FINANCEIRO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AC=  

RLP =  

IT     =  

IF     =  

PC   =  

ELP =  

CFA = 

 

            n x CFA 

DFL = ----------------- - Va 

                   12 

DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA 

n= PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 
LICITAÇÂO (meses) 

Va= VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS 

CONTRATOS 

 

DFL = 

 

IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

        AC + RLP 

IL = -------------- 

        PC + ELP 

 

IL =  

NOME E ASSINATURA DO LICITANTE 
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QUADRO 08 RESUMO DE PREÇOS – A PREÇOS INICIAIS (PI) 

DISCRIMINAÇÃO 

(subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) 

 

DATA BASE: 
 

R$ 

I – ITENS DA PROPOSTA 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DA PROPOSTA 

 

 

EDITAL:                                                                                  DATA:       
 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
 
 
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 
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QUADRO 09 

 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

 

 

 

CÓDIGO 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

ESPECIF. 

DNIT 

 

DMT 

 

 

UNID. 

 

 

QUANTIDADE 

 

PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

(em algarismos 
e por extenso) 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL:                                                                       DATA: 

 

 

NOME DA EMPRESA:                                       

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  
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QUADRO 10 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Serviço: Código: Unidade: 

EQUIPAMENTO   QUAN
T 

UTILIZAÇÃO CUSTO 
OPERAC. 

CUSTO 
HORÁRIO 

    PRO
D. 

IMPRO
D 

PRO
D. 

IMPR
OD 

 

         

    (A) TOTAL  

MÃO-DE-OBRA 
SUPLEMENTAR 

 K OU R QUANT. SALÁRIO 

BASE 

CUSTO 

HORÁRIO 

      

   (B) TOTAL  

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B) 

(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO      [ (A) + (B) ] / (C) = (D) 

MATERIAIS  UNIDADE CUSTO CONSU
MO 

CUSTO  

UNITÁRIO 

 

 

 

 

     

     (E) TOTAL  

TRANSPORTE 

 

DMT (T) DMT (P) DMT 
(TOTAL) 

CUSTO 

 

CONSUMO CUSTO 
UNITÁRIO 

  

 

     

       (F) TOTAL  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + 
(E) + (F) 

     

BONIFICAÇÃO:      

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:      

EDITAL:                                                                       DATA: 

 

NOME DA EMPRESA:                                       

 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  
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QUADRO 
11 

 

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA 

 

 

 

CÓDIGO 

 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

 

PADRÃO SALARIAL 

 

SALÁRIO / HORA  

R$ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL:                                              DATA 

NOME DA EMPRESA:                                       

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

SALÁRIO BASE: R$ 

ENCARGOS SOCIAIS: .............................. % 

DATA DE REFERÊNCIA: 

    

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                            EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021-CPL/SETRAP PROCESSO N°: 0044.0328.2254.0003/2020-DET/SETRAP 

 

 

BR -210 – KM-0 – Bairro São Lázaro – Macapá/AP, CEP 68.906-130 – email: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

 

 

QUADRO 12 

 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

                Data Licitação/Proposta.: 

 

PRAZO INICIAL:              EXTENSÃO (Km): 

 

PERÍODO 

 1º. 

MÊS 

2º. 

MÊS 

3º. 

MÊS 

4º. 

MÊS 

5º. 

MÊS 

6º. 

MÊS 

7º. 

MÊS 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

enésimo 

mês 

DIAS ACUMULADOS    

30 

 

60 

 

 

90 

 

120 

 

150 

 

180 

 

210 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

  

DISCRIMINAÇÃO 

 

UNID. 

              
F                 

I                 

S                 

I                 

C                 

O                 

(*)                 

FINANCEIRO PARCIAL                

 ACUMULADO                

 

EDITAL:                                                                      DATA: 

NOME DA EMPRESA:                                       

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  
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QUADRO 04 

 

 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

Nº DE 

ORDEM 

IDENTIFICAÇÃO, 
LOCALIZAÇÃO E 
EXTENSÃO DOS 

SERVIÇOS 

OBJETO OU 
NATUREZA DOS 

SERVIÇOS 

CONTRATANTE 
(Nome e 

Endereço) 

QUANTIDADE/ UNIDADE ATESTADO 

E 

(1)         PÁGINA 

(2) 

          

          

          

          

          

          

EDITAL:                                                                     DATA: 

 

NOME DA EMPRESA:                                       

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  
 

(1) Por ordem cronológica das datas de início. 

(2) Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA (vide Edital),indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente, bem como 
sua paginação na documentação de proposta. 
OBS: Recomendamos destacar, nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica. 
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PERÍODO DE EXECUÇÃO 

DATA: NOME DA FIRMA: 

(1) Por ordem cronológica das datas de início 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS  
INFORMAÇÕES 

(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA,  
indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente. Os serviços certificados pelo DNER e/ou DNIT não precisam ser averbados pelo CREA ou CRA. 

QUADRO 03 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO COMPATÍVEIS  
COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

                       RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE  
 

  
TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
 
 COMPATIVERIS  

ATESTADO/                              
CERTIDÃO                                

(2) 

CONTRATANTE                                                 
(Nome e Endereço) INÍCIO            

(Mês/Ano) 
FIM                 

(Mês/Ano) 

Nº             
DE  

ORDEM  
(1) 
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