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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
 

PREGÂO ELETRÔNICO N.º 001/2021 - CPL/SETRAP 
 

Nº da Licitação: 854380 (licitações – e) 
 

PROCESSO: 0044.0411.2193.0003/2020-SETRAP 
 
 
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

EM VIAS RODOVIÁRIAS E URBANAS, NO ESTADO DO AMAPÁ.  

 

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

do Amapá - SETRAP, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela 

Portaria nº 005/2021-SETRAP, de 07/01/2021, publicada no DOE nº 7329, de 08/01/21, 

torna público para conhecimento dos interessados que: 

 

A licitação acima identificada, que encontrava-se suspensa, em razão da revisão, 

adequações e alterações pertinentes ao Termo de Referência, parte integrante 

deste  Edital,  teve as correções devidamente realizadas pelo DEPI/SETRAP, 

com a devida aprovação pelo Secretário de Estado de Transportes. 

 

E, em cumprimento a Lei de Licitações, a sessão pública do pregão, na forma 

eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da 

etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo discriminados: 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br  

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:  17/02/2021, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2021, às 08h:00m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  03/03/2021, às 09h:00m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/03/2021, às 10h:30m. 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em 

contrário. 

 

Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de 

tempo e registro do sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

Outrossim, informamos que o edital encontra-se devidamente publicado e 
disponível no site https://compras.portal.ap.gov.br e site www.licitacoes-e.com.br. 
 

 
 

Macapá (AP),  15 de fevereiro  de 2021. 

 
 
 

 
Edivaldo Damasceno Ramos 
Pregoeiro da CPL/SETRAP 

Portaria nº 005/2021 - SETRAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://compras.portal.ap.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
REPUBLICAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021 - CPL/SETRAP 

 
Nº da Licitação: 854380  (licitações – e)  

 

Processo admiinistratiivo nº 0044.0411.2193.0003/2020-SETRAP 

 
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

 
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de 

preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo 

discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br  

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:  17/02/2021, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2021, às 08h:00m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  03/03/2021, às 09h:00m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/03/2021, às 10h:30m. 

 

 

Órgão Licitante 

 
Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA - End. 
Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, 
Macapá/AP. 

 

Para Consultas e informações 

Preferencialmente por e-mail:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 
Contatos: (096)98113-0504, (096)98122-4220 e (096)99158-1466. 
Horário de expediente para informações: Das 08:00 às 13:00 horas 
(atenção no horário). 
Será disponibilizado o Edital também no site 
https://compras.portal.ap.gov.br. 
Os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes a este 
edital, compete ao licitante acompanhar as informações através 
dos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
https://compras.portal.ap.gov.br. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
https://compras.portal.ap.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREÂMBULO 

O Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Transportes do Amapá - SETRAP, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 

(as) pela Portaria nº 005/2021-SETRAP, de 07/01/2021, publicada no DOE nº 7329, de 

08/01/21, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, 

abaixo indicados, fará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 

tipo “MENOR VALOR GLOBAL”, em sessão pública, por meio do site www.licitacoes-

e.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas 

fases. O procedimento licitatório obedecerá as disposições do art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 

10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar Estadual nº 108, de 

08/01/2018, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 3.313, de 15/09/2016, 

Decreto Estadual nº 8.538/2015, e da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor 

(L8078 – CDC), e subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 

legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

SEÇÃO I – DO OBJETO                                                                                                           

 

A presente licitação tem como objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM VIAS RODOVIÁRIAS E URBANAS, NO ESTADO DO 

AMAPÁ, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – 

Termo de Referência – que integra o presente Edital, independente de transcrição. 

 

1.1. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância 

ao Termo de Referência, anexo I deste Edital e, as normas vigentes que a ele se  aplicam. 

 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

www.licitacoes-e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às 

últimas. 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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SEÇÃO II – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME                                              

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e inicio da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 

horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br  

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:  17/02/2021, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/03/2021, às 08h:00m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  03/03/2021, às 09h:00m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/03/2021, às 10h:30m. 

 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente 

estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário. 

 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de 

tempo e registro do sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

SEÇÃO III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS                             

3.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos 

serviços contratados constam no orçamento da Secretaria de Estado de Transportes – 

SETRAP no exercício financeiro de 2021, e correrão à Estrutura Programática 

21.101.1.26.782.0030.2083– Execução dos Serviços de Produção e Pavimentação 

Asfáltica em vias Rodoviárias e Urbanas no Estado do Amapá,Natureza da Despesa: 

3.3.90.39 – Execução de Serviço; Fonte de Recurso 0.101 – Cota-parte da Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, valor máximo estimado em R$ 3.545.305,39 

(três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e trinta e nove 

centavos ), conforme consignado no Termo de Referência, anexo I deste edital. 

 

SEÇÃO IV – DO ÓRGÃO GERENCIADOR                                                                             

4.1. O certame será gerenciado pela Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, 

localizada na Rodovia BR 210, Km 0, Bairro São Lázaro, CEP: 68.906- 130, Macapá/AP. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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SEÇÃO V – DO  CREDENCIAMENTO  NO  SISTEMA  E  DA  EFETIVAÇÃO  DO  CADASTRO                                                                                         

5.1. O Credenciamento permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 

Pregão, em sua forma eletrônica; 

5.2. O credenciamento dar-se-á pelo recebimento da chave de identificação e de 

senha,pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras 

do Banco do Brasil, (art. 9º, § 1º do Decreto nº 10.024/2019), no sítio http://www.licitacoes-

e.com.br; 

5.3. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a 

autoridade competente do órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os membros da equipe 

de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica (Art. 9º, § 2º do 

Decreto nº 10.024/2019). 

5.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou a Secretaria de Estado de Transportes, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros (art. 19º, III, do Decreto nº 10.024/2019). 

5.5.A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no 

mesmo pregão eletrônico. 

 

SEÇÃO VI – DA ESCOLHA DA MODALIDADE                                                                     

6.1. Elucidamos aqui que a escolha da modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o 

critério de julgamento por MENOR VALOR GLOBAL, para contratação destes serviços, se 

deu por: 

6.1.1. Considerando a inviabilidade técnica deste objeto ser licitado em parcelas, o que não 

comportaria vantagem sua divisão pois os itens nele previstos, do ponto de vista técnico e 

econômico comprometeria a integridade qualitativa da execução, pela possibilidade de 

várias empresas atuarem juntas onde a economicidade ficaria prejudicada; 

6.1.2.Considerando ainda, que a divisão deste objeto por itens não se mostra vantajoso 

para a administração, visto a impossibilidade de administrar inúmeros contratos por um 

corpo de servidores reduzido. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

SEÇÃO VII – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO                                                                        

7.1. Poderão participar deste Pregão o interessado cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação e que tenha cadastro no portal do Banco do Brasil para 

participação de Pregão Eletrônico, desde que: 

7.1.1. Atendam as condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 

competente; 

7.1.2 Não estejam sob falência, concurso de credores ou recuperação judicial, dissoluções, 

liquidações, consórcio de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si e comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos. 

7.1.2.1 As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial devem comprovar 

além da apresentação da Certidão Positiva: 

7.1.3. Caso apresentem a Certidão Positiva de recuperação judicial, caberá ao órgão 

processante através da sua Comissão de Licitação diligenciar no sentido de aferir se a 

empresa em recuperação já teve seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005; 

7.1.4 Se a empresa postulante à recuperação não obteve ainda o acolhimento judicial do 

seu plano, não há como demonstrar sua viabilidade econômica, não devendo ser habilitada 

no certame licitatório; 

7.1.5 O mero despacho de processamento do pedido da recuperação judicial, com base no 

art. 52 da Lei 11.101, de 2005, não será aceito por não demonstrar que a empresa em 

recuperação possua viabilidade econômico-financeira. 

 

7.2. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 

direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

 

7.3 Não estejam reunidas em consórcio, por meio de um ou mais de um consórcio ou 

isoladamente. 

 

7.4 Os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscal, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não pertençam, ainda que parcialmente, 

à empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação. 
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7.5 Não estejam inadimplentes com a União ou cujo(s) diretor (es) tenha(m) participado de 

outra empresa que, também, se tornou inadimplente perante a União. 

 

7.6 Não sejam de propriedade de servidor ou dirigente do órgão ou entidade licitante ou 

responsável pela licitação. 

 

7.7 Não estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a entidade 

sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos termos da Lei. 

 

7.8 E ainda, não poderão participar desta licitação: 

7.8.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

7.8.2. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.8.3. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas em Lei. 

 

SEÇÃO VIII – DO ENVIO DA PROPOSTA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO                

8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-

e.com.br), concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta ou planilha de composição de preços com a descrição do objeto ofertado e 

o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. (Art. 26 do 

Decreto nº 10.024/2019). 

 

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

8.3. O sistema manterá os documentos de habilitação em sigilo. E estes somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento 

da fase de lances. 

 

8.4. Valor unitário e total do item ou lote, com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
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8.5. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá: 

 

8.5.1.  Consignar o(s) preço(s) proposto(s) para o(s) item(s) ofertado(s) em real(s), junto 

ao(s) qual(is) considerar-se-ão todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado 

(tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza); 

 

8.5.2.Preencher, obrigatoriamente, o campo “DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES”, com a 

especificação do objeto, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de 

Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar sem que, para isso, precise 

identificar a LICITANTE, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO; 

 

8.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

8.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. (Art. 48, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019). 

 

8.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

8.9 Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo 

tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

conforme disposições em Lei, este fica impedido de participar da presente licitação, 

correspondendo à simples apresentação da proposta, a indicação, por parte do licitante, de 

que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo, assim, 

o Pregoeiro de qualquer punição. 

 

8.10. Até o encerramento do acolhimento de proposta, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 
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8.11. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos. 

 

8.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade como dispõe o Termo de Referência, 

assumido o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, suas substituições. 

 

8.13. O licitante que deixar de apresentar sua proposta em campo próprio indicado no 

sistema, nos termos dos itens supramencionados, será desclassificado. 

 

8.14. Para esta contratação, a proposta de preço detalhadas deverá conter o mesmo teor 

e forma da que será apresentada após ser declarada vencedora, DEVENDO contar 

especificações técnicas próprias.  

 

8.15. NÃO será aceita a simples cópia das especificações constante no Anexo I do Edital 

(Termo de Referência), EXCETO no caso que a licitante encaminhe, em conjunto com a 

proposta, prospectos, folders, folhetos, manuais, etc., que permitam examinar se toda as 

especificações do produto ofertado atendem ao que é exigido no Edital. 

 

8.16. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

SEÇÃO IX – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1.  A abertura das propostas para a classificação das mesmas, dar-se-á por meio de 

sistema eletrônico, logo após o encerramento do prazo para o acolhimento das propostas 

indicados no preâmbulo do Edital. 

 

9.2. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de 

lances, desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos  
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estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem 

as especificações exigidas no Termo de Referência. 

 

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro,com 

base no Art. 29 do Decreto 10.024/2019. 

 

9.4. No preenchimento da proposta eletrônica, o licitante não poderá se identificar, 

sob pena de desclassificação. 

 

9.6. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

9.7. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito a efeito na fase de aceitação. 

 

9.8. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

 

SEÇÃO X – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES                                   

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

 

10.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor global da proposta. 

 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para a 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

10.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

 

10.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta  
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deverá ser de R$ 10,00. 

 

10.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 

(cinco) segundos e o intervalo entre lances dos licitantes não poderá ser inferior a 5 (cinco) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances. 

 

10.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

10.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 

(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

 

10.9. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviado nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

10.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida no sistema anterior, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

10.11. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

10.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e 

Gestão. 

 

10.13. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 
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10.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

10.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

10.16. O critério de julgamento adotado será o menor valor global, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

 

10.17. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertada, 

para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.18. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

artigo 3º § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens: 

10.18.1. Produzidos ou prestados por empresas Brasileiras. 

10.18.2. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.18.3. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade prevista na legislação. 

 

SEÇÃO XI – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

11.1. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas, empresas de 

pequeno porte e equiparados, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 

o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 
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11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 

mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma. 

 

SEÇÃO XII – DA DESCONEXÃO DO (A) PREGOEIRO(A)                                                                 

 

12.1. Se ocorrer desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances e, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. (Art. 34, do Decreto 10.024/2019 e §10 do 

art.25 do Decreto Estadual nº 2.648/2007); 

 

12.2. No caso de a desconexão com o (a) pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10(dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação, 

sítio www.licitacoes-e.com.br(Art. 35, do Decreto 10.024/2019 e §11 do art.25 do Decreto 

Estadual nº 2.648/2007). 

 
 

SEÇÃO XIII – DA NEGOCIAÇÃO                             

 

13.1. Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta à empresa licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não 

se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 

13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

 

13.3. O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos 

licitantes acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, manifestação do licitante 

convocado pelo Pregoeiro. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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13.4. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

13.5. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

SEÇÃO XIV – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA                             

14.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 

14.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

 
14.3 A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do objeto, 

evitando a simples cópia do teor das especificações constantes no Termo de Referência 

(Anexo I do Edital). 

 
14.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a  suspeita. 

 
14.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
14.6 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários 

que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pela Secretaria de Estado de 

Transportes. 
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14.6.1  O prazo supramencionado poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, encaminhada antes do término do prazo definido no Item 

14.6, e formalmente aceita pelo Pregoeiro; 

 

14.6.2  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características determinadas no anexo I – Termo de Referência, além de  

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, via sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

 
14.7 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 

proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida, assinada, rubricada 

em arquivo único. 

 

14.8 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 

da Secretaria de Estado de Transportes, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 
14.9 Não serão aceitas propostas com valor global superior ao estimado, bem como: 

14.9.1 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis; 

14.9.2 Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por  

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com 

os de mercado do objeto deste Pregão. 

 

14.10 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 

da Lei, para que a empresa comprove a exeqüibilidade da proposta para efeito de 

comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes 

procedimentos: 

14.10.1  Os questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

14.10.2 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 

em dissídios coletivos de trabalho; 

14.10.3  O levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto 

ao Ministério da Previdência Social; 
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14.10.4 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

14.10.5 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

14.10.6 Verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração 

ou com a iniciativa privada; 

14.10.7 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa; 

14.10.8 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 

14.11 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar 

sua proposta obedecendo, quanto aos salários, estabelecido em instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho da categoria. 

 

14.12 Caso a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar apresente 

proposta com salário inferior ao estabelecido neste Edital ou ao da norma coletiva a que estiver 

obrigada, dentre os dois o mais benéfico ao trabalhador, o Pregoeiro fixará prazo para ajuste da 

proposta. 

 

14.13 O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-

lo implica a desclassificação da proposta. 

 

14.14 O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global. 

 

14.15 Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 

apontadas pelo Pregoeiro. 

 

 XV. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA                                              

15.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá anexar no sistema, 

no prazo de até 04 (quatro) horas, após a convocação via sistema, a proposta de preço 

adequada ao último lance. 

 

15.2. Caso o licitante encontre dificuldade para anexar a proposta, deve ser informado o problema 

no sistema e encaminhar via endereço eletrônico cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br. 

 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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15.3. A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do 

Pregoeiro, deverá ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas 

todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 

15.3.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes 

dos projetos elaborados pela Administração; 

15.3.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços referenciais do Termo de Referência e 

seus anexo, assim como os preços praticados no mercado, devendo vim compatível com o 

modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

15.3.3. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, 

tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam 

na contratação do objeto. 

 

15.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 

15.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 

quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 

termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 

sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 

referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

 
 

15.6 Erros formais no preenchimento  da planilha não são motivos suficientes para a 

desclassificação  da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

 

15.7 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 

o caso. 

 
15.8 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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15.9 Quando o numeral dos novos preços adequados ao lance vencedor incorrer em dízima, 

deverá ocorrer o arredondamento para menos. 

 

15.10 Os originais ou cópias autenticadas dos Documentos de Habilitação e Proposta 

Ajustada remetidos por meio eletrônico, deverão ser encaminhados a Comissão de 

Licitação, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da solicitação do Pregoeiro, de segunda-

feira à sexta-feira, em horário de expediente que é de 08h00 às 13:00h, em envelope com  

timbre da empresa e lacrado. 

15.10.1  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

 

15.11 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta Seção, será desclassificado. 

 

15.12 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto e submeterá ao corpo técnico do DEPI/SETRAP. 

 
 

15.13 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

15.14 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

 
15.15 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for 

o caso. 

 
15.16 Visando a celeridade do processo, uma vez transcorrido os prazos para o envio de 

documentos complementares ou proposta/planilhas o descrito no item 15.1, o pregoeiro 

poderá estipular prazos inferiores para a entrega de qualquer documento ou proposta  
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mediante solicitação via sistema, ou fazer diligencia para sanar qualquer dúvida referente 

ao pregão. 

 

SEÇÃO XVI – DA HABILITAÇÃO                                                                                   

16.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

16.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

16.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

16.1.3.Lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU);  

 

16.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também do 

seu sócio majoritário, por força do art.12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

 

16.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

 

16.4. Iniciada a fase de habilitação, o licitante que tiver a menor proposta aceita pelo 

Pregoeiro, deverá comprovar sua habilitação, com a documentação já anexo no sistema 

e posterior encaminhamento dos documentos originais ou cópias autenticadas, 

conforme o item 15.10, a documentação relativa à: 

I - Habilitação  Jurídica;  

II - Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

III – Qualificação Técnica; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)%3B
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IV - Qualificação Econômico-financeira;  

V - Declarações. 

16.4.1 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão que comprovar possuir os 

documentos a seguir, independentes de já possuírem ou não o Certificado de Registro 

Cadastral-CRC. 

 

16.4.2 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial nos termos da IN DIREI 10/2013; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

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

consolidação respectiva; 

h) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a procuração deverá ser autenticada em 

Cartório. 

 

16.4.3 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

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

compatível com o objeto contratual; 
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c) Prova de regularidade a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. Em se tratando de empresa com sede 

neste município de Macapá/AP, apresentar a Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

e) 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; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 

12.440/2011. 

g) Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

h) A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

i) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

j) A licitante detentora do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida 

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

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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16.4.4 RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

16.4.4.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica, a interessada deve apresentar 

os seguintes documentos: 

 

a) Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente, relativa à 
atividade de execução de serviço de pavimentação asfáltica – CBUQ. 
 

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

a entrega da proposta, Engenheiro Civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de CBUQ; 

 
b.1) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

 

16.4.4.2. Declaração formal de que possui disponíveis as seguintes máquinas e 

equipamentos: 

 

ORDE
M 

DESCRIÇÃO TÉCNICA QTDE 

1 Carregadeira de pneus capacidade de 1,53m³ ou maior 1,0 

2 Retroescavadeira de pneus - 58 KW ou maior 2,0 

3 
Placa compactadora vibratória manual c/ base 550x580mm ou 

maior 
2,0 

4 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw ou maior0 2,0 

5 

6 

Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9m³ ou 

maior 

Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ 

1,0 

2,0 

7 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ 1,0 

8 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kw 1,0 

9 Miniônibus - 111 kw 3,0 

10 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 2,0 

 

16.4.4.3. Declaração formal da disponibilidade de pessoal técnico especializado, bem como, apresentação de 

relação explícita de pessoal conforme modelo indicado:  
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16.4.4.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação de capacidade técnica, 

deverão participar da execução dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

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

  

16.4.5 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 03(três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente admite -se a apresentação 

de balanço patrimonial de demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 

c.1) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social. 

d) Comprovação da situação financeira de empresa constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------------------ ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 

ORDEM DESCRIÇÃO  QTDE 

1 Engenheiro - Responsável técnico 1,0 

2 Encarregado de pavimentação asfáltica 2,0 

3 Encarregado especial 2,0 

4 Operador de equipamento especial 7,0 

5 Operador de equipamento pesado 4,0 
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Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------------------ ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

LC = ------------------------------------- ; e 

Passivo Circulante 

 

e)As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores do Estado do 

Amapá,que apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 

líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

 

16.4.6 DAS DECLARAÇÕES, a licitante deverá apresentar: 

a) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, instrução Normativa/MARE n° 5/95, 

conforme Anexo V; 

b) Declaração de atendimento a Recomendação Conjunta nº. 001/2018-MPT/PJIJ/MCP-

PJIJ/STN de que não possui menores em seu quadro de pessoal, empregado, ou possui na 

condição de menor aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, 

conforme determina o Art. 429, da CLT, o Decreto nº 8.740/2016, em conformidade com o Decreto 

nº 5.598/2005, Art. 23 “A”, “Caput”, que autoriza a chamada ‘COTA SOCIAL” ou Cota de 

Aprendizagem. (Anexo VI); 

c) A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime 

previsto no artigo 299 de Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas no decreto 

nº Decreto nº 10.024/19; 

d) O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste 

Edital, enviada via e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos 

e entidades emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para 

fins de habilitação. 

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante, e, preferencialmente, com o numero do CNPJ e respectivo 

endereço, observando-se que: 
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f) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

g) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

h) Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados 

tanto os documentos da matriz como da filial. 

i) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

j) Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou 

trabalhista da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Micro empreendedor 

Individual, consoante dispõe o § 1º,artigo 43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema 

eletrônico, para comprovar a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

k) A não regularização no prazo previsto no item 16.4.3, alínea “g”, acarretará a 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 

a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sendo concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

l) Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais e entidades emissoras de 

certidões e/ou declarações constituem meio legal de prova. 

m) Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

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

neste Edital. 

n) O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste 

Edital, enviada via e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos 

e entidades emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para 

fins de habilitação. 

o) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante. 

p) Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além 

da informação usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão 

instruídos com toda documentação formal pertinente à licitação, para fins de comprovação 

do cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante(s). 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

SEÇÃO XVII –  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS e DA IMPUGNAÇÃO AO ATO 

CONVOCATÓRIO  

17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao(a) Pregoeiro(a), até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura 

da sessão pública, por meio eletrônico, via internet, na forma do edital e dos anexos, em 

conformidade o artigo 23 do Decreto nº 10.024/2019. 

17.1.1. O envio dos pedidos de esclarecimentos e das impugnações deverão ser enviados 

por meio eletrônico via internet, em horário de expediente desta Secretaria de Estado de 

Transportes, ou seja, das 08h:00 às 13h:00, no seguinte contato: 

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

17.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sistema 

eletrônico; 

17.1.3 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

17.1.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste Edital e do 

Termo de Referência, nos termos do § 1º do artigo 23 do Decreto 10.024/2019, responder aos 

pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do 

pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos; 

17.1.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração, nos termos do § 2º do artigo 23 do Decreto 10.024/2019; 

17.1.6. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-

e.com.br,no campo: “LISTAR DOCUMENTOS”. 

17.2 Da Impugnação, aos termos do caput do Art. 24 do Decreto nº 10.024/2019, qualquer pessoa 

poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, 

até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

17.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois 

dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação, em conformidade nos termos do § 1º 

do artigo 24 do Decreto 10.024/2019. 

 

 

mailto:licitacoes@setrap.ap.gov.br.
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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17.2.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação, em conformidade nos termos do § 2º 

do artigo 24 do Decreto 10.024/2019. 

17.2.3 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização 

do certame, em conformidade nos termos do § 3º do artigo 24 do Decreto 10.024/2019. 

SEÇÃO XVIII - DOS RECURSOS                                                                                             

18.1. Declarada à vencedora, o (a) Pregoeiro(a) abrirá o prazo 02h (duas horas), quando, 

a partir de então, dentro deste prazo estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, 

em campo próprio do sistema, sítio www.licitacoes-e.com.br, manifestar sua intenção de 

recorrer e por qual (is) motivo (s). 

18.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentalmente. 

18.3. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

18.4. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a 

licitante declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade 

competente para homologação. 

18.5. Para efeito do dispositivo no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada 

via eletrônica-internet, no período máximo de 02h (duas horas) após o (a) Pregoeiro (a) 

comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação 

final; e manifestação motivada é a descrição suscita e clara do fato que motivou a licitante a 

recorrer. 

18.6. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, 

desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começaram a contar do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 
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18.7. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-mail: 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br,em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolizada, 

no setor de protocolo da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA, no endereço 

constante no Edital, e endereçada a Comissão Permanente de Licitação – CPL/SETRAP, 

no prazo determinado no edital.  

18.8. O (s) recurso (s), porventura interposto (s), terá efeito suspensivo, nos termos do Art. 

109, § 2 da Lei n. 8.666/1993 e, será (ao) dirigindo ao Pregoeiro/SETRAP, no(a) qual poderá 

reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, contado do recebimento do recurso, 

sob pena de responsabilidade. 

18.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

18.11. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em 

formulário próprio, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados 

por fax, bem como os que não contiverem a identificação ou assinatura do responsável legal 

ou representante da empresa. 

18.12. Os autos do processo permanecerão com vistas fraqueadas aos interessados, na 

Comissão Permanente de Licitação – CPL/SETRAP. 

XIX - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO                       
 
As regras acerca da Garantia de Execução  em sentido geral estão estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital e no Termo de Contrato. E na omissão prevalece o que 
estabelece as normas e legislações vigentes. 
 

X- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA                   

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no  anexo I do Edital 

-Termo de Referência. 

X I  -  DO PREÇO E REAJUSTE                       
 
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual estão as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital e no Termo de Contrato. E na 
omissão prevalece o que estabelece as normas e legislações vigentes. 
 
 
 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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XII - DA MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS                        
 
As regras acerca da medição, faturamento e pagamento do serviços, em sentido geral estão 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital e no Termo de Contrato. E na 
omissão prevalece o que estabelece as normas e legislações vigentes. 
 

SEÇÃO XXIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO                             

24.1. A adjudicação do objeto deste Pregão ocorrerá pelo critério de MENOR VALOR 

GLOBAL. 

 

24.2. O objeto deste Pregãoserá adjudicado pelo(a) Pregoeiro (a), à licitante vencedora, 

salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade 

competente para a homologação (Art. 28 de Decreto Estadual nº 2.648/2007). 

 

24.3. A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Estado de Transportes – 

SETRAP/GEA. 

SEÇÃO XV – DO TERMO DE CONTRATO                              

25.1. Após a homologação, o licitante vencedor poderá ser convocado para assinar o Termo 

de Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

25.2. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, 

nos termos da Lei,  e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do 

certame. 

 

25.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato, prorrogável na forma do art. 57, inciso II  da Lei n°8.666/93. 

 

25.4. No ato de assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do pacto. 

 

25.5. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo 

de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos. 
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25.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, 

ou quando, injustificadamente, recusar- se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

25.7. As regras acerca acerca da alteração ao contrato em sentido geral estão 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital e no Termo de Contrato. E na 

omissão prevalece o que estabelece as normas e legislações vigentes. 

 

SEÇÃO XVI – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO                                                            

26.1. Autoridade competente pela homologação do certame poderá revogar a licitação em 

face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

 

26.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação. 

 

26.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

 

26.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

SEÇÃO XXVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                                                          

27.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem 

comprometimento da segurança da contratação. 
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27.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

27.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

 
27.4 A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

 
 

27.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 

Secretaria de Estado de Transportes, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

27.6 A anulação do Pregão induz  do contrato. 

 
27.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 
27.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

 
27.9 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante 

do preâmbulo deste Edital. 

 
27.10 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 

 
27.11 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório. 
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27.12 São partes integrantes desde Edital, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência 

 

ANEXO II Modelo de Proposta de Preços 

 

ANEXO III Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI 
 

ANEXO IV Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação  

 

ANEXO V Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

 

ANEXO VI Modelo de Declaração do cumprimento do Requisito Constitucional  

 

ANEXO VII Minuta do Contrato 

 

SEÇÂO XXVIII – DO FORO                                                                                                        

28.1. As questões decorrente da execução deste Instrumento Convocatório, que não 

possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Comarca de 

Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Macapá – AP, 15 de Fevereiro de 2021. 

 

EDIVALDO DAMASCENO RAMOS 

Pregoeiro/SETRAP 
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ANEXO I 

 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II 
 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

Proposta / Planilha de Formação de Preço deverá ser elaborada em conformidade com as 

especificações técnicas constantes nos Anexos – Termo de Referência. 

 

A licitante deverá informar as principais características dos materiais na Descrição 

Detalhada do Objeto Ofertado em campo apropriado no sistema.  

 

TOTAL GERAL – R$ 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 

VALIDADE DA PROPOSTA: será de, no mínimo, 60(sessenta) dias contados a partir da 

data de encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; VALOR 

UNITÁRIO: em ALGARISMOS para o último lance cotado; 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso;  

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as 

taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos 

equipamentos pelo DEPI/SETRAP. 

 

 

(Local),  de  de 2021. 

 
 

 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI 
 
 
 
 

 

   (nome da empresa),  estabelecida na  ____(rua; nº e 

cidade), por seu representante legal  (nome do 

representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF , endereço domiciliar), 

declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual 

- MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-

se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, 

Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da 

lei. 

 

(Local),  de  de 2021. 

 
 
 
 

 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

A      empresa  , CNPJ n.º ______ 

 , declara a 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.° xxx/xxx, cumprir plenamente todos os 

requisitos de habilitação, nos termos da legislação vigente, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

 

 

(Local),  de  de 2021. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA)  , CNPJ nº  , sediada na  

 (endereço completo), declara, sob as penas da 

lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local),  de  de 2021. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A Licitante.................................................., inscrita no CNPJ nº....................................., 

sediada no endereço............................................., Cidade........................................, 

CEP...................................., por representante legal e para fins do Pregão Eletrônico 

n.º...........................( nº e ano) – CPL/SETRAP/AP, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE: 

 

A licitante deverá apresentar declaração de atendimento a Recomendação Conjunta nº 

001/2018-MPT/PJIJ/MCP-PJIJ/STN. que possui em seu quadro de pessoal, empregado, 

na condição de menor aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) 

anos, conforme determina o Art. 429, da CLT, o Decreto nº 8.740/2016, em conformidade 

com o Decreto nº 5.598/2005, Art. 23 “A”, “Caput”, que autoriza a chamada ‘COTA 

SOCIAL” ou Cota de Aprendizagem). 

 

 

(Local),  de  de 2021. 
 
 

 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

 
 
 
 
 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VII 

 

M I N U T A DO CONTRATO Nº  /2021 – SETRAP 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP E A  EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX, PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PRODUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM 

VIAS RODOVIÁRIAS E URBANAS, NO ESTADO DO 

AMAPÁ. 

 
PREÂMBULO 
 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
 
Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como 

outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES - SETRAP, CNPJ n. º 00.394.577/0001-25, Órgão da Administração 

Direta do Governo do Estado do Amapá, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

representada pelo seu Secretário xxxxxxxxxxxx, brasileiro, RG. nº xxxxxxxx, CPF nº 

xxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxx, e de outro lado, como CONTRATADA, a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) nº XXXXXXXXXXXXX, com sede 

naXXXXXXXXX, sala XXXXXX, Centro , XXXXXXXXXX, CEP:XXXXXXXXX, neste ato representada 

pelo senhorXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXXXX e CPF (MF) 

nºXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXX, , XXXXXXXXX, resolvem de comum acordo e 

na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, do Pregão Eletrônico nº XXX/2020, as 

disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar Estadual nº 108, de 08/01/2018, 

Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 3.313, de 15/09/2016, e da Lei nº 8.078/1990 

– Código de Defesa do Consumidor (L8078 – CDC), e subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 

8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1.O contrato tem como objeto a Contratação de empresa para Execução de serviços de 
produção e pavimentação asfáltica, em vias rodoviárias e urbanas, no estado do 
Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo 
de Referência – que integra o presente Edital, independente de transcrição. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 
2.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
2.2 A exclusivo critério da CONTRATANTE, mediante Justificativa da autoridade 
competente, o Contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com vistas 
a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, com sua duração 
limitada a 60 (sessenta) meses, em consonância com o art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1.O valor global do objeto do presente Contrato corresponde a: R$ 
xxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme descrição detalhada a seguir: 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1.As despesas vinculadas ao objeto deste Termo correrão, conforme estrutura 

programática: Programa: XXXXXXXXXXXXXXXX, Elemento de despesa XXXXXXXXX – 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicae fonte do recurso XXXXXX – Recursos 

Próprios (RP) XXXXX– Recursos de Transferências da União (RTU). 

 

 

 

Ítem Descrição Unid. Qtd. 
Preços    
Total 
Unit.
        
  

01 Usinagem de concreto asfáltico – Faixa C t    

02 Aplicação de concreto asfáltico – Faixa C t    

03 Tratamento superficial duplo com emulsão m2    

04 Imprimação com asfalto diluído (CM-30) m2    

05 Pintura de ligação m2    

06 Tapa buraco t    

07 
Limpeza manual de pista – raspagem e 
limpeza de resíduos de pista 

m2    

 
08 

Demolição de rampas, calçadas ou outros 
elementos de concreto simples e/ou armado, 
com retroescavadeira 

 
m3 

   

 
09 

Carga, manobra e descarga de resíduos de 
limpeza de pista, inclusive entulhos de 
demolição em caminhão basculante de 6m 
3 

 
t 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS DE PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ E TSD 
 

5.1 Os serviços de produção de CBUQ serão executados nas usinas de asfalto do 
DEPI/SETRAP, localizadas no Distrito Industrial de Santana e no Município de Oiapoque. 
Os serviços de aplicação de massa asfáltica, tipos: CBUQ e TSD, serão executados de 
acordo com o planejamento da CONTRATANTE, com abrangência sobre as Rodovias e 
Vias Urbanas no âmbito de ação da secretaria de Estado de Transportes do Amapá – 
SETRAP/GEA. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO E DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
6.1. Critérios de Reajustamento 
 
6.1.1. Os preços unitários oferecidos na proposta vencedora permanecerão fixos durante a 
vigência do Contrato; 
 
6.1.2. Havendo prorrogação contratual adotar-se-á: 
 
 
a) Reajuste dos preços unitários pela variação da tabela SINAP e SICRO para o 
determinado período, quando, assim, foram obtidos os preços do orçamento base da 
licitação; 
b) Reajuste dos demais preços pelo índice IPCA/IBGE para o determinado período, 
quando estes preços do orçamento base foram obtidos por livre cotação no mercado. 
 

6.2 Garantia Contratual 
 
6.2.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos serviços contratados, a CONTRATADA 
prestou garantia, sob a  modalidade de  de nº 
  , emitida pela  , em 
xx/xx/2021, no valor  de R$   ( 
 ), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que 
integra o presente instrumento 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
7.1.1 Exercer a coordenação geral e a fiscalização dos serviços; 
7.1.2. Emitir as Ordens de Serviços; 
7.1.3. Manter o controle quantitativo e qualitativo dos serviços prestados, através da 
fiscalização; 
7.1.4. Exigir o fornecimento de EPI, EPC e de sinalização aos funcionários e colaboradores 
da contratada, consoante prescrito nas NR’s do Ministério do Trabalho e no orçamento do 
Contrato; 
7.1.5Solicitar junto a contratada, de forma escrita e fundamentada, o afastamento de 
qualquer agente que, direta ou indiretamente, esteja vinculado à mesma e apresente conduta 
incompatível com a boa fé, a urbanidade, o decoro e a eficiência dos serviços; 
 
 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
 
 
 
 

7.1.6. Efetuar, junto à contratada, o controle do regular cumprimento das obrigações 
trabalhista e previdenciárias; 

7.1.7. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
7.1.8. Promover as medições mensais dos serviços realizados e aprovados; 
7.1.9. Promover os pagamentos dos serviços realizados 
 
7.2 São obrigações da CONTRATADA 
 
7.2.1. Manter responsável técnico dos serviços prestados – Engenheiro Civil, com registro 
e visto no CREA, com expertise na área de atuação; 
7.2.2 Fornecer pessoal e equipamentos nas quantidades requeridas e nos padrões 
operacionais que permitam eficiência à execução dos serviços; 
7.2.3 Indicar formalmente preposto para representá-la junto à Contratante, sendo este o 
responsável por adotar todas as medidas administrativas necessárias à boa prestação dos 
serviços. 
7.2.4 Empregar mão-de-obra tecnicamente qualificada e capacitada nas relações 
interpessoais e segurança no trabalho; 
7.2.5 Cumprir as disposições contratuais, as especificações técnicas concernentes aos 
serviços e às determinações de serviço da contratante; 
7.2.6 Identificar ostensivamente seus funcionários e colaboradores; 
7.2.7 Fornecer equipamentos e ferramentas, necessários à execução dos serviços, nos 
padrões de qualidade que permitam a perfeita utilidade; 
7.2.8 Manter veículos de serviço em perfeitas condições de uso, conforme previsto na 
legislação vigente; 
7.2.9 Fornecer equipamento de sinalização, exigindo e mantendo o controle de sua 
utilização; 
7.2.10 Fornecer EPI e EPC aos trabalhadores, conforme legislação aplicável, exigindo e 
mantendo o controle de sua utilização. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
 
8.1. As medições dos serviços serão feitas mensalmente e terão como base os RS 
aprovados, no mês correspondente; 
 
8.2.As medições serão feitas em planilha que demonstre os serviços, bem como a 
quantidade e valor medidos no mês, e os totais acumulados; 
 
8.3. As medições serão elaboradas pela fiscalização do contrato; 
 
8.4. A fatura será emitida com estrita observância à medição efetuada; 
 
8.5. O pagamento da fatura será feito em até trinta dias, contados da data da apresentação 
desta junto à SETRAP, via protocolo; 
 
8.6. Subcláusula primeira: 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. 
 
8.6.1. Subcláusula segunda: A Contratada deverá apresentar atualizados, para fins de 
pagamento, os seguintes documentos: 
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I - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal; 
 
II - Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e de Dívida Ativa do 
Estado; 
 
III - Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
 
IV - A prova de regularidade com Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, com fulcro 
nos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, no artigo 62 e seu parágrafo único do 
Decreto-Lei n. 147/67, no artigo 1º do Decreto n. 5.586/05 e nos artigos 2º e 3º da Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº. 03, 02/05/2007; 
VI - 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; 
VII- Prova de inexistência de débitos inadimpli  dos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RETENÇÕES 

9.1.No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo 
com a legislação vigente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1. Pela inexecução do contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa em regular 

procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

 
10.1.1 ADVERTÊNCIA 
 
A Advertência, sempre fundamentada e por escrito, endereçada à Contratada, será 
indicada nos seguintes casos: 
 
a) Atraso na entrega de material; 
b) Entrega de material fora das especificações; 
c) Inobservância de outras obrigações contratuais; 
 

10.1.2 MULTA 
 
Sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nas seguintes formas: 
 
a) Para os casos de atraso injustificado na entrega de material - multa equivalente a 5,0% 
sobre o valor do material não entregue; 
 
b) Pela falta ou atraso na prestação de garantia – multa equivalente a 10% sobre o valor 
do material objeto da notificação para a prestação de garantia; 
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c) Para as demais faltas às obrigações contratuais, multa de 0,0001% ao dia, sobre o valor 
atualizado do contrato, após Notificação e vencimento do prazo desta, sem que tenha havido 
a regularização da falha; 
 
d) Para o abandono ou desistência imotivada do contrato, após o início da execução 
contratual – caracterizando inexecução parcial - multa de 5,0% (cinco por cento) do saldo 
total remanescente do contrato; 

 
e) Inexecução total do contrato – multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total do 
contrato. 
 
10.1.3 SUSPENSÃO DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO MÁXIMO DE 2 ANOS 
 
10.1.4 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 87-IV DA LEI 8.666/93. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
 
11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Nº 8.666/1993, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
12.1 A rescisão contratual dar-se-á nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993; 
 
12.2 A inexecução contratual, no todo ou em parte, enseja sua rescisão e a imputação das 
sanções previstas no Contrato e na legislação em vigor; 
 

12.3. Havendo rescisão determinada por ato unilateral da contratante, a contratada estará 
sujeita aos efeitos citados no art. 80, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em 
decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento. 
 
13.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993. 
 
13.3. O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias 
especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas. 
 
13.4. Na execução do presente Contrato, hão de ser observados os preceitos de direito 
público e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
  
13.5.Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior do 
CONTRATANTE baseado na legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 
 
14.1 É vedado à CONTRATADA: 
 
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
b) Interromperos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

 
15.1 Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, o 
presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado, na forma de 
extrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que 

seja invocáve l, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. 

 
16.2 E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes 
contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Macapá-AP,  de  de 2021. 
 
 

Secretário – SETRAP  

CONTRATANTE 

 

Empresa Contratada 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1.   RG: 
 
 

 

2.  RG: 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este volume do Edital de PREGÃO 001/2021 – CPL/SETRAP possui ______ folhas 

numericamente ordenada. 

 
 
 
 


