
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

_________________________________________________________________ 
SETRAP – Secretaria de Estado do Transporte do Amapá Rodovia BR-210 , Km 0 , São Lázaro  - Macapá/AP  Fone (0xx96) 2101-4905 

AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-CPL/SETRAP 

 

Processo nº 6.0000114/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA PONTE EM MADEIRA DE LEI 

SOBRE O IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA AP 260 (TRECHO LOURENÇO), NO MUNICÍPIO 

DE CALÇOENE/AP. 

 

A Secretaria de Estado de Transporte, através da Comissão Permanente de Licitação, tornar 

público aos interessados que adiará a licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo “a de 

menor preço”, sob a execução indireta no regime de “empreitada por preço global”. 

 

Os interessados em adquirir o Edital e/ou obter maiores informações relativas à licitação 

objeto desta publicação, poderão dirigir-se à sede da SETRAP, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação, sito à Rodovia BR-210, Km 0 – São Lázaro, Macapá-AP de Segunda 

à sexta-feira, das 08:00às 12:00 horas. 

 

Outrossim, informamos que o edital encontra-se devidamente publicado e disponível no site 

do Governo do Estado Amapá – www.ap.gov.br. 

 

O referido certame marcado para o dia 17/12/2019 será adiado para o dia 30/12/2019 às 10:00 

horas, na sala de reuniões da SETRAP. 

 

Macapá(AP),  10 de Dezembro de 2019. 

 

 

Lucidete Uchôa da Silva 

Presidente da CPL / SETRAP 
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 - CPL/SETRAP. 

 

 

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA PONTE EM MADEIRA DE LEI SOBRE 

O IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA AP 260 (TRECHO LOURENÇO), NO MUNICÍPIO DE 

CALÇOENE/AP. 
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PREÂMBULO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ – SETRAP, órgão da 

Administração Direta do Governo do Estado do Amapá, com sede no KM Zero da BR-156, 

São Lazaro, Macapá, fone (96) 2101-4905, através da Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada através da Portaria nº 269/2018-SETRAP, de 12 de dezembro de 2018, publicada 

no Diário Oficial do Estado do Amapá dia 13 de dezembro de 2018, que na forma da Lei 

8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e pelos demais dispositivos legais 

pertinentes à matéria, torna público aos interessados que promoverá licitação, na modalidade 

de TOMADA DE PREÇOS, do tipo “a de Preço Global”, sob o regime de empreitada por 

preço global tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA PONTE EM MADEIRA DE LEI SOBRE 

O IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA 260 (TRECHO LOURENÇO), NO MUNICÍPIO DE 

CALÇOENE/AP. Sob a execução indireta no regime de “empreitada por preço global”. Os 

documentos e propostas de preços deverão ser apresentados na sala de reuniões da 

CPL/SETRAP, no dia 17/12/2019, às 10:00 horas, sito a Rodovia BR-210, km 0, Bairro São 

Lázaro. 

  

CAPÍTULO 1 – DAS DEFINIÇÕES BÁSICAS 

1.1 – DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA PONTE EM 

MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA 260 (TRECHO LOURENÇO), 

NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE/AP. 

 

1.2. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 

1.2.1 - A sessão de abertura do certame, que se refere o presente Edital, realizar-se-á às 

10:00h horas, do dia 17/12/2019, Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Rodovia BR – 210 – Km 0, Bairro São Lázaro – Macapá – AP, em Macapá/AP, 

ocasião em que, os interessados farão entrega dos documentos relacionados neste Edital, 

referentes à HABILITAÇÃO E PROPOSTA, pessoalmente, ou através de Procurador, 

devidamente credenciado, cujo instrumento procuratório, se particular, deverá apresentar 

reconhecimento da firma do outorgante no cartório competente.  

1.2.2 - Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” referentes a esta Tomada de Preços serão 
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realizados no primeiro dia subseqüente de funcionamento da Secretaria de Estado de 

Transportes do Amapá - SETRAP. 

1.2.3 - É vedado à Comissão receber propostas além do horário acima descrito ou fora do 

local determinado. 

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação 

de que trata o presente edital, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, 

mantidos a mesma hora e local, salvo disposições em contrário. 

1.3 – LOCALIZAÇÕES E REGIME DE EXECUÇÃO. 

1.3.1 - O local de execução dos serviços de REFORMA será no Município de CALÇOENE. 

E o regime de empreitada por preço global por item. 

DESCRIÇÃO DA OBRA Extensão / Largura 

REFORMA DA PONTE EM MADEIRA DE LEI SOBRE O 

IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA 260 (TRECHO LOURENÇO), 

NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE 

30,0m x 4,60m 

 

1.4 – VALOR ESTIMADO DO ORÇAMENTO E FONTES DOS RECURSOS. 

1.4.1 - Os recursos orçamentários para a execução dos serviços objeto desta Licitação no 

valor máximo é de R$ 80.467,19 (oitenta mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 

dezenove centavos). Com base na tabela SINAPI/CEF (outubro/19) e SICRO (DNIT) 

(abril/19). 

1.4.2 - As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação 

correrão à conta da(s) verba(s): 

Estrutura Programática: 1.21.101.26.782.0030.1051 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 

Fonte de Recurso: 0.121  

1.4.3 - Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta 

dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral do Estado. 

 

1.5 – SUPORTE LEGAL. 

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

1.5.2 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, 

conforme consta do processo administrativo nº. 6.0000114/2019, folha nº 137. 

 

1.6 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. 

1.6.1 – Para Assinar o Contrato 
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1.6.1.1 – O licitante vencedor para assinar o Contrato, deverá prestar a garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. 

1.6.1.2 – E terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis, para retirar o instrumento contratual, 

que serão contados a partir da notificação feita pelo setor competente da SETRAP. 

 

1.6.1.3 – O prazo de convocação 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 8.666/93) 

1.6.1.4 – A Administração deverá promover, no prazo legal, a publicação do Contrato 

ou do respectivo extrato.  

 

1.6.2 – Para inicio dos serviços. 

1.6.2.1 - O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de 

entrega da Ordem de Serviço. O contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no 

CREA com jurisdição do local do serviço (Art. 1º da Lei 6.496/77 de 07/12/77) 

 

1.6.3 – Ordem de Serviço. 

1.6.3.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 

contados do dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato. A ordem de serviço não 

expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia 

do mesmo prazo. 

 

1.6.4 – Do Prazo de Execução 

1.6.4.1 - Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro dos 

seguintes prazos, contado(s) a partir da data de início dos serviços: 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

60 (sessenta) dias 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

180(cento e oitenta) dias 

 

1.6.5 – Prorrogação 

1.6.5.1. O prazo contratual poderá ser prorrogado, dentro da vigência do prazo 

anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
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1.6.5.2. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-

á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 

8.666/93 de 21.06.93. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia 

de expediente na SETRAP.  

 

1.7 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

1.7.1 – Não será permitida a participação de grupos de empresas ou consórcio, autor 

dos projetos básico e executivo, pessoa física ou jurídica; e servidor ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação. 

1.7.2 – As empresas concorrentes deverão apresentar propostas de preços conforme 

descrito no capítulo 3, sob pena de desclassificação. 

 

1.8 – CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 

1.8.1 - O recebimento do(s) serviço(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. 

1.8.2 - Em havendo enfraquecimento do ritmo das obras ou de sua paralisação total, 

ainda que imprevistos, a CONTRATANTE adotará providências para diminuir ou suprimir a 

remuneração da contratada, de acordo com a mão-de-obra mínima necessária, para que haja 

justa remuneração dos serviços, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contratado, durante o prazo de execução. 

 

1.9 – ESCLARECIMENTOS SOBRE CONTEÚDO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

1.9.1 - Os interessados deverão examinar todas as instruções, condições, projetos, 

exigências e normas contidas neste edital e em seus anexos.  

1.9.2 - Em caso de dúvida, solicitar por escrito e em tempo hábil, quaisquer 

esclarecimentos ou informações, endereçando o requerimento ao Presidente da 

CPL/SETRAP. A SETRAP responderá por escrito pelas mesmas vias e afixará no quadro de 

avisos da Secretaria cópias das respostas a tais perguntas, sem identificação de sua autoria. 

1.9.3 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da 

documentação e proposta de preço correrão por conta e risco da concorrente. Os documentos 

de habilitação e propostas que não atenderem aos requisitos do Edital e seus anexos 

implicarão na inabilitação ou desclassificação da licitante. 

1.9.4 - Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega das propostas, a SETRAP 

poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas 

a solicitações de esclarecimentos, modificar os termos do edital mediante a emissão de 
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errata(s), que será(ão)  encaminhada(s) às empresas concorrentes e afixada(s) no quadro de 

avisos da SETRAP. 

1.9.5 - Visando permitir aos licitantes, prazo razoável para levarem em conta a errata 

na preparação da documentação e proposta de preços, a SETRAP poderá prorrogar a entrega 

das mesmas pelo prazo que, na forma da lei, for julgado necessário. 

1.9.6 - A impugnação dos termos do Edital perante a SETRAP, quanto a possíveis 

falhas ou irregularidades que o viciaram, deverá se efetivar até o segundo dia útil que 

anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de impugná-lo 

posteriormente. 

 

1.10 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 

1.10.1 - Poderá participar da licitação qualquer empresa nacional, legalmente 

estabelecida, em que conste expressamente em seu objetivo social a prestação dos serviços 

pretendidos e que satisfaça as condições exigidas neste edital e seus anexos, bem como as 

exigências legais pertinentes ao objeto em questão. 

1.10.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

1.10.3 - Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 

decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

1.10.4 - Em dissolução ou em liquidação; 

1.10.5 - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal 

ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº. 8.666/93; 

1.10.6 - Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão 

de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 

artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998; 

1.10.7 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

1.10.8 - Cujo dirigente, gerente, sócio majoritário ou controlador, responsável técnico 

ou legal, seja servidor ou dirigente de órgão integrante da estrutura administrativa Municipal, 

Estadual ou Federal; 

1.10.9 - Mais de uma empresa pertencente ao mesmo grupo societário.  

1.10.10 - As empresas interessadas em participar do certame deverão estar 

devidamente cadastrada no CRC (Certificado de Registro Cadastral) da SETRAP, até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observadas à necessária 

qualificação. 
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1.10.11 - O Descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 

inabilitação do licitante.   

 

1.11. DO CREDENCIAMENTO 

1.11.1 - Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o 

representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu 

credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou 

documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a 

sessão. 

1.11.2 - Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 

credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, 

com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos 

poderes, inclusive para recebimento de intimações e notificações, bem como desistência ou 

não de recursos. 

1.11.3 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

 1.11.4 - Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

1.11.5 - Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do 

estatuto ou contrato social, mediante instrumento de procuração público ou particular ou 

credenciamento. 

1.11.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá 

o seu representante de se manifestar durante a sessão.   

 

1.12.  RETIFICAÇÕES, IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS QUANTO AO EDITAL. 

 1.12.1 - A licitante deverá examinar todas as instruções, condições, projetos, exigências, 

normas e especificações contidas neste Edital e seus anexos. 

 1.12.2 - Os interessados poderão solicitar à Comissão Permanente de Licitação, até 5 

(cinco) dias úteis antecedentes ao dia da abertura do certame, quaisquer esclarecimentos e 

informações através de cartas ou pelo email cpl@setrap.ap.gov.br, que serão respondidos 

por escrito e encaminhados pelas mesmas vias a todos os interessados, em até 72 horas 

antes da audiência da abertura do certame. 

 1.12.3. Retificação do Edital 

 1.12.3.1 - Em qualquer ocasião antes da data do recebimento das propostas, a 

SETRAP poderá, por sua iniciativa ou em conseqüência de impugnações recebidas, modificar 

textos de documentos desta licitação. Somente haverá reabertura de prazo se essas 

mudanças implicarem em alteração da proposta. 
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  1.12.4 - Impugnações do Edital 

1.12.4.1. As impugnações perante a Comissão dos termos do Edital, quanto a 

possíveis falhas ou irregularidades, poderão ser feitas por qualquer cidadão, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 

de habilitação. 

 1.12.4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

1.13 – DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMÃÇÕES TÉCNICAS:  

1.13.1 – As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus 

Responsáveis Técnicos, do quadro permanente da empresa, deverão enviar correspondência 

ao Departamento de Obras Viárias/DOV/SETRAP, a qual agendará a realização da visita 

técnica coletiva dos serviços referidos no capítulo I. 

1.13.2 – Das Condições Básicas, para constatar as condições de execução e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.  

1.13.3 – As visitas técnicas coletivas serão agendadas pelo Departamento de Obras 

Viárias/DOV/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. 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. 

1.13.4 – Após o recebimento do atestado a licitante não poderá alegar, à posteriori, 

desconhecimento de qualquer fato em relação ao objeto licitado. 

1.13.5 – Caso a licitante não queira participar da visita nos dias agendados, 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.     

 

CAPÍTULO 2 – DA HABILITAÇÃO  

 

2.1. - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 2.1.1 - No dia, hora e local indicado neste Edital as empresas interessadas apresentarão 

a documentação exigida observando o seguinte:  
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 2.1.2 - Os documentos deverão ser redigidos em português, datilografados ou 

impressos por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou 

entrelinhas, com carimbo padronizado da licitante. 

  2.1.3 - Deverão ser datados e assinados na última folha, com o nome legível do 

signatário e rubricado nas demais folhas. 

 2.1.4 - Devem ser colocados o índice e a numeração das folhas, apresentando ao final 

um termo de encerramento para a habilitação e outro para a proposta financeira, conforme 

modelo (ANEXO XV), onde conste o número de folhas que compõem a documentação de 

habilitação e da proposta com seus anexos. A numeração da documentação e das propostas 

deverão ser distintas, devendo ainda ser datados e assinados por representante legal da 

licitante, devidamente identificado. 

 2.1.5 - Deverão conter a razão social, o endereço com CEP, telefone e e-mail da licitante 

e o número desta licitação.  Quando apresentados em cópias reprográficas, deverão estar 

devidamente autenticados através de cartório competente ou por servidor da Administração 

CPL, (neste caso as empresas deverão apresentar os originas e cópias da documentação 

para conferência, até 03 (três) dias antes da sessão de recebimento dos documentos de 

Habilitação). 

 2.1.6 - A apresentação dos documentos deverá ter a ordem estabelecida neste Edital, 

encadernadas no formato A4, dentro de envelopes devidamente numerados.  

 2.1.7 - As certidões, adquiridas via internet, deverão ser autenticadas em cartório, 

através de Ata Notarial, competente. 

 2.1.8 - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 

relacionados neste Edital. 

 2.1.9. Cada envelope deverá estar identificado e conter, externamente, os seguintes 

dizeres: 

 ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAP 

TOMADA DE PREÇOS Nº.   003/2019-CPL/SETRAP 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À 

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBREO O IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA AP 

260 (TRECHO LOURENÇO) EM CALÇOENE – AP. 

LICITANTE:.......................................................................................... 

CNPJ:___________________________________________________ 

 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES   

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

 

 
 

 
  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAP 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019-CPL/SETRAP 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À 

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBREO O IGARAPÉ DO UTU, RODOVIA AP 

260 (TRECHO LOURENÇO) EM CALÇOENE – AP. 

LICITANTE:.......................................................................................... 

CNPJ:___________________________________________________ 

 

2.1.10 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A” 

  2.1.10.1 - No envelope “A” – HABILITAÇÃO, as licitantes deverão apresentar 

documentos especificados neste Edital, 01 (uma) via, separadamente, autenticadas em 

Cartório competente ou por servidor da Administração (CPL). 

 

2.2.  DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

   2.2.1 – Cédula de Identidade (RG) e CPF do representante dos sócios: 

   2.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

  2.2.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, (Diretoria, Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal), acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;  

 2.2.4 - Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa 

nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

 2.2.5 - 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; 

 2.2.6 – Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração deve ser autenticada 

em Cartório. 

    2.2.7 - Atestado fornecido pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP, 

informando sobre Obrigações Contratuais e Situação Vigente da licitante. 

 

2.3.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 2.3.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
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– CAU da região a qual está vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o 

objeto da presente licitação para fins de contratação. 

 

       2.3.1.2 - Comprovação do responsável técnico da Licitante ser detentor de atestado 

de responsabilidade técnica (CAT), devidamente registrado no CREA e/ ou CAU da região 

onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico 

– CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove ter o responsável técnico ter executado 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e 

municipal ou, ainda, para particulares, serviços/obras com características equivalentes ou 

superiores, considerando: 

 

a) Ponte em Madeira de lei. 

 2.3.1.3 – Na Capacidade Operacional a licitante (Pessoa Jurídica) deve ter 

experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, 

que comprove a parcela relevante, de acordo com a Portaria nº 108/2008 e Instrução de 

Serviços DG nº 10/2009, comprovado através de atestado de boa execução emitido por 

Pessoa Jurídica de direito público ou privado, considerando: 

 a) Ponte em Madeira de Lei. 

 

 2.3.1.4.- Com relação à observação do item (2.3.1.2), no caso de duas ou mais 

licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de 

qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

 2.3.1.5.- Não serão admitidos atestados de empresa subcontratada da licitante. 

 2.3.1.6.- Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 

competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata 

o objeto desta Tomada de Preços. (Anexo XVII). 

 2.3.1.7.- 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 dos serviços (Anexo XVIII). 

 2.3.1.8.- Declaração de que a empresa licitante está apta à realizar a prestação dos 

serviços imediatamente após a assinatura do contrato (Anexo XIX). 

 2.3.1.9.- O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 

responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante. 

 2.3.1.10.- O(s) Profissional(is) acima referido(s) poderá(ão) ser substituído(s) por 

outro(s) de experiência equivalente ou superior, detentore(s) de atestado de responsabilidade 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES   

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

 

 
 

 
  

técnica devidamente registrado no CREA e/ ou CAU, desde que a substituição seja aprovada 

pela Administração. 

 2.3.1.11.- Declaração de visita técnica de que trata o Subitem 1.13 deste Edital. 

 2.3.1.12.- Declaração fornecida pela Comissão Permanente de Licitação (Anexo 

XIX) comprovando que a licitante recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento 

do objeto desta Tomada de Preços. 

 2.3.1.13.- Se por qualquer motivo a referida declaração não estiver junto à 

documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão 

Permanente de Licitação, para fins de habilitação. 

 

2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

2.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 

Distribuidor de Juízo da sede da empresa licitante, até no máximo 60 (sessenta) dias 

anteriores à data de abertura da presente Licitação. 

  2.4.2 - Comprovação de que a empresa licitante possua CAPITAL SOCIAL igual 

ou superior a R$ 8.046,71 (oito mil, quarenta e seis reais e setenta e um centavos), 

correspondentes a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, totalmente integralizados 

e registrados na forma da Lei, comprovado através de Certidão Simplificada, expedida pela 

Junta Comercial do Estado da sede do licitante, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização 

quando o balanço tiver sido encerrado há mais de 02 (dois) meses da data da apresentação 

da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços - 

IGP-DI.  

  2.4.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão, estar assinados 

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados na sede da 

pessoa jurídica, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios. Junto com o Balanço, a empresa deverá apresentar as Certidões de 

Regularidade Profissional da Pessoa Jurídica e Pessoa Física, devendo a Certidão de 

Regularidade Profissional Pessoa Física (Contador), estar válida na data da abertura do 

Certame Licitatório.  

  2.4.4 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

   a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados 

em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada 

ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
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  b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do 

livro Diário, inclusive com os Termos de abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente;  

  c) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 2.4.5 - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar 

assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 2.4.6 - Demonstrar, por memória de cálculo, a comprovação da boa situação financeira 

através dos cálculos seguintes: 

 

a) Liquidez Geral (LG), não inferior a 1,00 (um inteiro), obtida pela fórmula: 

 

                                                                    AC + RLP 

                                                   LG = __________________ > 1,0 

                                                                    PC + ELP 

 

b) Liquidez Corrente (LC), não inferior a 1,00 (um inteiro), obtida  pela  fórmula 

                                                                          AC 

                                                    LC = _________________ >1,0 

                                                                          PC 

 

c) Solvência Geral (SG), não inferior a 1,00 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

                                                                         AT 

                                                    SG = __________________ >1,0 

                                                                     PC + ELP 

 

d) Índice de Endividamento (IEN) não superior a 0,40 (quarenta centésimos), obtida pela 

fórmula: 

                                                              PC + ELP 

                                                    GE = __________________ < 0,40 

                                                                            AT 
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OBS: Os fatores constantes das fórmulas “a”, “b” e “c” serão extraídos do balanço patrimonial 

exigido no item 2.4.3.deste Edital, onde: 

              AC - Ativo Circulante 

              RLP - Realizável a Longo Prazo 

              PC - Passivo Circulante 

              ELP - Exigível a Longo Prazo 

              AT - Ativo Total 

 

2.5 – DA GARANTIA CONTRATUAL. 

2.5.1 - A garantia não excederá a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação. 

2.5.2 - O comprovante da garantia de participação no certame licitatório deverá ser 

apresentado à Comissão Permanente de Licitação no dia da abertura do certame junto aos 

documentos de habilitação, sem a necessidade de emissão de Atestado de Garantia de 

Participação da Licitação por parte da Comissão. 

2.5.3 - Caso a garantia de participação for do tipo Carta de Fiança Bancária, deverá 

obedecer ao modelo constante do 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. 

2.5.4 - 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/AP, 

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. 

2.5.5 - 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. 

2.5.6 - No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a 

Comissão de Licitação da SETRAP/AP, em Macapá/AP, para obter instruções de como 

efetuá-la. 

2.5.7 - 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. 

2.5.8 - A garantia de participação poderá ser levantada da seguinte forma: 

   2.5.8.1 - 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. 
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           2.5.8.2 - pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, após a assinatura do(s) 

contrato(s) decorrente(s) desta licitação. 

 
2.6 – FORMA DE PAGAMENTO 

2.6.1 – A SETRAP pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência 

de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(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. 

2.6.2 – 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 serão encaminhadas ao Setor 

Competente. 

2.6.3 – 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. 

2.6.4 – O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada, da Regularidade Fiscal.  

2.6.5 – 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. 

 
2.7. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

2.7.1 - Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

2.7.2 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos 

termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014;  

2.7.3 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certificado de Regularidade do 

FGTS (CRF);  

2.7.4 – Prova de 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; 
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2.7.5 – Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

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

com o objeto contratual; 

2.7.6 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

2.7.7 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

2.7.11 – 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. 

 

2.8.  OUTROS DOCUMENTOS. 

2.8.1 - A licitante deverá apresentar declaração, conforme (Anexo XXI) de que não 

possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

2.8.2 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação, 

conforme modelo (Anexo XXII). 

 

2.9 - ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

2.9.1 - Após o término do prazo de entrega dos envelopes, a Comissão Permanente 

de Licitação - CPL procederá a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à 

habilitação na presença dos representantes legais dos concorrentes. Os documentos serão 

rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes das licitantes.  

2.9.2 - Os documentos serão franqueados aos representantes das empresas para 

análise e anotações de possíveis falhas de atendimento ao edital. A CPL poderá analisar 

imediatamente os documentos, ou em outro momento sempre baseada nos termos do edital. 

 

2.10 – DA HABILITAÇÃO E BENEFÍCIOS DA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. 

2.10.1 - Da habilitação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos 

termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006: 

2.10.2 - As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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2.10.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a 

proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação. 

2.10.4 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida 

pela administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na 

contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado (Decreto n° 

6.204/2007, art. 4º, §3º). 

2.10.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 

do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 

21/06/1993 e art. 7º da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado a Administração 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

2.10.6 – Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, ate a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

2.10.7 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

2.10.8 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

CAPÍTULO 3 – DA PROPOSTA DE PREÇOS  

  

3.1 – PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:  

Os documentos referentes à proposta de preços deverão obedecer aos seguintes critérios:   

a) O licitante deverá apresentar Carta Proposta dirigida ao presidente da CPL-

SETRAP, apresentando sucintamente o objeto da proposta, o preço global por item, prazo 

de execução e o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados 

da data da abertura das propostas; 

b) O preço deverá ser apresentado tanto em dígitos numéricos, quanto por extenso. 

Em caso de dúvidas considerar-se-á o valor por extenso; 

c) Os documentos da proposta de preços deverão ser apresentados em 02 (dois) 

volumes, confeccionados em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas; 

d) Os documentos referentes a proposta de preços deverão estar enumerados 

seqüencialmente da primeira até a última folha, contendo assinatura e carimbo do responsável 
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técnico e do representante legal da empresa em todas as folhas; 

 

e) Todos os documentos referentes a proposta da preços, bem como a carta 

proposta, farão parte do envelope n.º 02 a ser apresentado devidamente lacrado e identificado 

conforme abaixo: 

 
À 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – CPL / SETRAP 
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE) 
 
ENVELOPE Nº  02  -  PROPOSTA DE PREÇOS 

 

3.2 – DOCUMENTOS DE PROPOSTAS DE PREÇOS: 

3.2.1. - No envelope contendo a PROPOSTA, as licitantes apresentarão suas propostas 

(ORÇAMENTO e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) datilografadas ou 

computadorizadas, em papel timbrado, em 01 (uma) via, de forma clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, carimbadas e assinadas em todas as suas páginas pelo Responsável 

Técnico (Nível Superior) pela obra, na forma da lei, e pelo representante da empresa, 

devidamente identificados.  

 

3.2.2 - A proposta financeira deverá conter obrigatoriamente: 

a) Índice da documentação; 

b) Carta de apresentação da Proposta Financeira, conforme modelo do Anexo XXIII; 

 c) Planilhas Orçamentárias, a qual deverá ser preenchida de acordo com o modelo 

oficial constante no Anexo II, não se permitindo adequação da mesma para outro modelo 

similar gerado pela licitante; 

 d) Composição dos preços unitários; 

            e) Composição de Encargos Sociais e Trabalhistas (Anexo IV), adequada à política 

de utilização de mão-de-obra; 

               f) Composição da Taxa de B.D.I - Benefícios e Despesas Indiretas (Anexo VI), 

acompanhada de composição auxiliar para os impostos 

    g) Cronograma físico-financeiro (Anexo III).  

  h) Não serão admitidas: 

       h1) alterações de descrições, unidades e quantidades de serviços; 

       h2) oferecimento de vantagens nas Propostas das licitantes; 

       h3) propostas enviadas por Fax ou e-mail. 
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Nos preços propostos a licitante deverá prever despesas com encargos sociais, 

impostos, taxas e demais despesas indiretas necessárias para a justa remuneração dos 

serviços contratados; 

 

3.3 – ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS: 

Divulgado o resultado da fase de habilitação e havendo desistência expressa das 

licitantes do direito de interpor recurso administrativo a Comissão dará continuidade ao 

certame na mesma sessão, procedendo abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços.   

Havendo interposição de recurso a Comissão julgará a procedência dos mesmos e 

numa segunda sessão, cuja data será marcada pela Comissão, após divulgado o resultado 

da habilitação, os envelopes fechados contendo as propostas de preços serão devolvidos aos 

licitantes inabilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha 

havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos.  

Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

Em caso de julgamento posterior das propostas de preços, a Comissão comunicará 

por escrito aos licitantes o resultado do julgamento das propostas classificadas. 

 

3.4 – EXAME DA PROPOSTA DE PREÇO: 

    As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital e seus anexos, serão 

verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pela SETRAP da forma seguinte: 

a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 

valor por extenso; 

b) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, corrigir-se-á o 

produto, mantendo-se o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, será 

retificado, mantendo-se o preço unitário, a quantidade e corrigindo-se o produto; 

d) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se 

a soma; 

e) 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. 

 

 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. 
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Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada e a empresa 

desclassificada do certame. 

 

3.5 – JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO: 

a) As propostas serão classificadas pelo critério de MENOR PREÇO, de forma 

objetiva, sendo vencedora a empresa que atender essencialmente aos requisitos do 

presente edital e seus anexos; 

b) As propostas com preço unitário e global, acima do PREÇO MÁXIMO definido na 

planilha de orçamento deste edital serão desclassificadas (Art. 40, X da Lei nº 8.666/93 

e suas alterações); 

c) Na verificação de inconsistência de valores apresentados, por mero erro material, 

com julgamento desse fato a exclusivo critério da SETRAP, será considerado o preço 

por extenso sobre o preço em algarismos; 

d) É vedada a inclusão de qualquer documento posterior a data de abertura da 

licitação; 

e) Serão desclassificadas propostas que apresentem preço global inexeqüível, na 

forma da lei, ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos; 

f) No caso de empate entre duas ou mais propostas far-se-á a classificação através 

de sorteio objetivo entre as partes empatadas; 

g) Serão desclassificadas as propostas que, essencialmente, não estiverem de acordo 

com o presente edital. 

 

CAPÍTULO 4 – DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

A Licitação será processada e julgada de conformidade com os Artigos 38 a 52 da Lei 

n.° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, com a observância dos 

procedimentos abaixo: 

 

4.1 – REPRESENTANTE DA LICITANTE: 

Nas sessões de processamento e julgamento da licitação, as empresas licitantes 

deverão ser representadas por apenas um de seus dirigentes ou representante legal. 

Após a abertura pública da documentação e propostas de preços, não serão 

fornecidos aos licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao 

processo licitatório, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e 
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comparação das Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do Contrato, 

antes do aviso oficial dos resultados da licitação. 

Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação quanto ao 

processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de 

decisões para a adjudicação de qualquer serviço, pode resultar na rejeição de sua Proposta.  

Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s). 

 

4.2 – ATA DE REUNIÃO: 

Da(s) reunião(ões) para o processamento e julgamento da licitação, lavrar-se-á ata 

circunstanciada, será obrigatoriamente assinada pelos membros da Comissão e 

representantes legais das licitantes. 

 

4.3 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 

a) O resultado do certame licitatório será encaminhado pelo Presidente da CPL à 

empresa participante, ratificando a empresa vencedora com a proposta mais vantajosa para 

Administração, cuja homologação ficará a critério da Exmo. Sr. Secretário de Estado de 

Transportes. 

 

CAPÍTULO 5 – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, CAUÇÃO, GARANTIA DO 

CONTRATO E  PUBLICAÇÃO 

 

5.1 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO: 

a) Não havendo interposição de recursos, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes a seu critério, homologará 

a licitação  adjudicando o contrato a licitante que apresentar a proposta que melhor 

atender aos princípios do menor preço e da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública; 

b) A Secretaria de Estado de Transporte se reserva o direito de revogar o processo 

licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura 

do Contrato, por motivação administrativa ou anulá-lo por ilegalidade, sem que aos 

licitantes caiba qualquer direito à indenização ou ressarcimento. 
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5.2 – DA PUBLICAÇÃO. 

O relatório analítico do processo licitatório, após homologação do Secretário de Estado 

de Transporte, será publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

 

5.3 – DO FÓRUM: 

O Fórum competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente edital será 

o da Comarca de Macapá, Capital do Estado do Amapá. 

 

CAPÍTULO 6 – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

6.1 - Do contrato regulado pelas instruções constantes deste edital e seus anexos, decorrem 

as obrigações, direitos e responsabilidades das partes, relativas ao objeto desta licitação. 

 

6.2 - Os serviços serão executados de acordo com os projetos, orçamentos e especificações 

técnicas fornecidas e demais normas vigentes na SETRAP. 

 

6.3 - O contrato derivado desta licitação poderá ser prorrogado, paralisado, rescindido, ter seu 

valor alterado e ter suas cláusulas modificadas, conforme previsto na legislação vigente. 

 

6.4 - 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. 

 

6.5 - 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, alem de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei; 

 

6.6 - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço, será cobrada multa de 2% (dois por 

cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

perdas das garantias contratuais. 

 

6.7 - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) 

incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
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6.8 - As condições de medição, pagamento e reajuste de preços estão previstas neste edital 

e na minuta do contrato, constante de Anexo III, assim como sanções, penalidades, multas e 

seus valores que serão, à critério da SETRAP, aplicadas ao contratado sem prejuízo de outras 

penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

6.9 - O objeto desta licitação será recebido após sua conclusão pela Administração, 

observando o que preceitua o art. 73, da Lei n. 8.666/93 e alterações.   

 

CAPÍTULO 7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste edital e seus anexos, bem como aos dispositivos da Lei 

n° 8.666/93; 

 

7.2 - A CPL/SETRAP poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma da lei; 

 

7.3 - Todo e qualquer recurso contra atos da Administração referente à esta licitação deverá 

ser formalizado, por escrito, obedecendo o disposto no Art. 109, da Lei n° 8.666 / 93 e suas 

alterações posteriores; 

 

7.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 

e modificações posteriores; 

 

7.5 - Os casos omissos serão definidos pelo Secretário de Estado de Transportes, visando 

sempre o interesse público e os ditames legais; 

 

7.6 - Todas as imposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, no que couber, são parte 

deste edital, sem necessidade de transcrição, salvo quando expressamente definido em 

contrário na própria lei; 

 

7.7 - São partes integrantes do presente edital os seguintes anexos: 

ANEXO I Projeto Básico 

ANEXO II Orçamento Sintético 

ANEXO III Composição de Custo Unitário 
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ANEXO IV Cronograma Físico-financeiro 

ANEXO V Planilhas de Encargos Sociais 

ANEXO VI Demonstrativo de composição de BDI 

ANEXO VII Projeto Executivo 

ANEXO VIII Minuta do Contrato 

ANEXO IX Atestado de Visita Técnica 

ANEXO X Minuta de Declaração do Disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

ANEXO XI Minuta da Carta de Fiança Bancária para Garantia do Contrato. 

ANEXO XII Minuta de Execução (Seguro / Garantia) 

ANEXO XIII Minuta da Carta Fiança para participação na licitação. 

ANEXO XIV Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO XV Plano de Aplicação 

ANEXO XVI Termo de encerramento 

ANEXO XVII Declaração de profissionais 

ANEXO XVIII Declaração sobre as instalações físicas, equipamentos, aparelhamento 

e de todo o pessoal técnico. 

ANEXO XIX Declaração de que a empresa licitante está apta à realizar a prestação 

dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato. 

ANEXO XX Declaração recebimento do edital e os Anexos. 

ANEXO XXI Declaração que não emprega menor 

ANEXO XXII Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo. 

ANEXO XXIII Carta de apresentação da Proposta Financeira. 

 

Macapá-AP, 23/10/2019. 

  
 
 

Lucidete Uchôa da Silva 

 

 Presidente da CPL 
Portaria nº 269/2018 
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PROJETO BÁSICO 

Nº 003/2019 – DEE / DET – SETRAP 
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PROJETO BÁSICO DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O 

IGARAPÉ DO UTU, EM CALÇOENE -AP. 

 

1. OBJETO 

 
Contratar empresa para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA 

DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO UTU, EM 

CALÇOENE -AP descritos a seguir: 
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• REFORMA DE PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO UTU EM 

CALÇOENE -AP – 30 METROS 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto Básico sendo o conjunto de elementos necessário que 

caracterizam o objeto da licitação Justifica-se através da necessidade de subsidiar a elaboração do 

edital de licitação pública para a contração de Empresa para a execução da obra do Item 1 - 

OBJETO, conforme orçamento, especificações, plantas e demais elementos técnicos que o 

compõem o Projeto Executivo de Engenharia. 

 
Este é fundamentado no Art. 7o II, da Lei n o 8.666 de 21.06.93, proporcionando 

assim subsídios que viabilizem a execução dos serviços propostos, através de contratação de 

empresa via o processo licitatório devido. 

 
Para a execução desses serviços, além de serem observadas as metodologias e 

especificações anexas, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As 

especificações técnicas têm por finalidade, estabelecer critérios para a execução das etapas de 

serviços e classificar os materiais a serem empregados  na obra. 
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2.1 Do Estudo Preliminar e Da Justificativa técnica mais vantajosa a Administração 

Pública. 

O principal motivo da realização de Reforma da ponte em madeira em detrimento de sua 

construção em concreto, trata-se principalmente dos custos das referidas obras. Sendo que tal ação, 

acerca da tomada de decisão pela reforma da ponte em madeira de lei em detrimento a construção 

da ponte em concreto, apresentamos (em anexo), comparativo de custos entre o processo licitatório 

em questão e uma obra contratada pela SETRAP, para construção da Rodovia AP-426 (II), onde 
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separamos os valores dos custos de construção da ponte em concreto sobre o Rio Meruoca na 

Rodovia AP-426(II), no Município de Amapá. 

 

3. FINALIDADE PÚBLICA 
 

 
A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente 

de tornar esses ramais estruturados em sua infraestrutura para proporcionar às famílias de 

agricultores os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo. 

A ponte em referência necessita de reforma, com a maior atenção possível, pois a 

estrutura de madeira de lei, está bastante deteriorada devido a sua utilização, pelo movimentado 

trecho da AP- 260 (Trecho Lourenço),onde todos os dias percorrem veículos de todos os tamanhos 

e com diversas cargas e sem o controle das mesmas, o que vem a cada dia desgastando mais a 

vida útil da ponte, além de esta, ficar exposta as intemperes normais do dia a dia atingindo sua vida 

útil. O que torna necessário e imediato reparo, aos danos que ali se encontram, evitando um possível 

desabamento precoce ou até mesmo um sinistro. 

Ainda verificamos que há uma solicitação da Companhia de Eletricidade do Amapá-

CEA, através do ofício nº310/2019, solicitando a vistoria na ponte do Flamã e Utu para fins de 

comprovação de reforma. 

Ademais cabe ressaltar que a Defesa civil esteve no local emitiu o parecer técnico Nº24/2019, 

onde a mesma em seu relatório conclui que “[...] FLAMÃ, Agamin I, Água Azul, UTU, e cachoeirinha, 

precisam ser manutenidas com urgência, pois se 
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apresentam com mais problemas de naturezas técnicas e estruturais oferecendo 

 riscos e perdas de vidas humanas e materiais.”. 

Ainda a equipe de técnicos da SETRAP, também esteve no local e emitiu seu Relatório 

Técnico 006/2019 – DET/SETRAP, de vistoria onde tratou de analisar  a situação da ponte 

considerando a obrigatoriedade de elaborar parecer para que se tome as devidas providencias no 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES   

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

 

 
 

 
  

sentido de atender a demanda exarada, conclui em seu relatório que: “Portanto conforme 

diagnósticos supracitados sugerimos a reforma da referida ponte. 

Isto posto, temos que ressaltar que as devidas providencias devem ser tomadas para que o grau 

de danificação e deterioração não venha a ampliar com o decorrer do tempo em virtude da trafegabilidade 

constante de veículos pesados transportando combustível e postes para rede de Eletrificação Rural que vem  

sendo implementado na referida rodovia até o distrito de Lourenço. 

Assim a ponte encontra –se necessitando de reparo estrutural, frisamos a 

imediata reforma visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas. 

Além do mais a comunidade daquele local tem que procurar caminhos alternativos 

mais longos para se deslocarem até a capital. 

É importante mencionar que outro grande motivo desta reforma, e  que não  há outro 

meio de trafegar por aquela rodovia, pois inexistem outros acessos viários, o que demonstra a real 

necessidade de uma reforma de modo urgente da referida ponte, ainda todo o transporte escolar e 

o escoamento da produção extrativista, encontra – se no aguardo de providencias e medidas 

cabíveis por parte dos órgãos responsáveis para a solução do grande transtorno ali ocasionado. 

Ainda com a reforma da ponte relacionada, a população local poderá ficar integrada 

às malhas rodoviárias Estaduais e Federais existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento 

socioeconômico da região. 

A execução da obra justifica-se ainda pela premente necessidade de se fazer 

cumprir o compromisso de forte estímulo ao processo econômico e social das comunidades e 

municípios que dependem diretamente deste acesso à Capital do Estado, pois sempre são 

incalculáveis os benefícios sociais às famílias beneficiadas diretamente e 
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indiretamente quando se garante condições de trafegabilidade com a realização desses serviços. 

4. LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

1) Município: Calçoene - AP 

2) Trecho: Rodovia AP 260 (Trecho Lourenço) 
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 VISTORIA 

 
 – As empresas interessadas, por intermédio do seu responsável técnico, se desejarem 

deverão enviar correspondência a Comissão Permanente de Licitação, que comunicará ao Departamento de 

Obras Viárias /DOV/SETRAP, o qual agendará a realização da visita técnica individual ou coletiva dos serviços 

referidos no objeto. 

 – Das Condições Básicas, para constatar as condições de execução e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos. 

 – As visitas técnicas coletivas poderão ser agendadas pelo Departamento de Obras 

Viárias/DOV/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. 

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. 

 – Após o recebimento do atestado a licitante não poderá alegar, à posteriori, 

desconhecimento de qualquer fato em relação ao objeto licitado. 

 – Caso a licitante não queira participar da visita nos dias agendados, 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 Transporte - SETRAP. 
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1. VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

O valor estimado total deste Projeto Executivo de Engenharia está calculado em R$ 80.467,19 

(OITENTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) com 
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preço base das tabelas do SINAPI/CEF de Outubro/2019 e SICRO/DNIT de Abril/2019, conforme os 

orçamentos de preços unitários e globais estimativos, demonstrados na Planilha de Orçamento Estimativo 

Sintético, elaborados pela equipe técnica deste departamento de Engenharia de Transporte. 

Observações: Cabe ressaltar que a referência de preços relacionada a SICRO e SINAPI, 

até o fechamento deste presente Projeto básico encontra – se com suas datas bases atualizada 

conforme sua última data de atualização de preços no sitio: http://www.dnit.gov.br/custos-e-

pagamentos/sicro/norte/norte que é a principal referência para obras rodoviárias e respectivamente a 

tabela de preços SINAPI que é a base auxiliar subsidiaria para os devidos preços dos serviços 

insculpidos neste orçamento,. 

As planilhas de composição para estes serviços são de autoria desta SETRAP e estão 

atualizadas para os preços vigentes até a data atual, com insumos ora de SICRO e os demais não 

encontrados na tabela SICRO, são utilizados da planilha auxiliar SINAPI estas que são bases oficiais 

de preços para orçamento de obras públicas e serviços de Engenharia. 

Informamos ainda que o SICRO, não sofre atualizações mensais, diferente das tabelas 

SINAPI que bimestralmente são atualizadas pela CEF. 

No caso específico da obra em apreço este Setor utiliza os preços base das tabelas 

SICRO/DNIT –Sistema de Custos Referenciais de obras gerados pelo DNIT – Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte e SINAP – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil, gerados pela CEF – Caixa Econômica Federal. Asplanilhas de encargos 

sociais e BDI utilizadas por esta Secretaria de Estado são baseadas nos referenciais do 

SICRO/DNIT. 
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Os quantitativos da planilha orçamentária são oriundos do Projeto Executivo de 

Engenharia e do levantamento in loco. 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/norte/norte
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/norte/norte
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As empresas concorrentes ao pleito da obra deverão apresentar os seus 

Orçamentos Sintéticos e Analíticos, demonstrando as formas de cálculo do BDI e os Encargos 

Sociais, aplicados em cada serviço composto. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

Os recursos para a execução das obras em apreço serão especificados 

posteriormente pelo NSP – Núcleo Setorial de Planejamento da SETRAP, devendo estar de acordo 

com a previsão do Plano Plurianual do Governo do Estado do Amapá. 

 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
 

O prazo máximo exigido para a execução dos serviços, objeto do presente Projeto 

Executivo de Engenharia, é de 60 (sessenta) dias. 

O prazo máximo para início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias, contados a 

partir do dia seguinte à entrega da Ordem de Início dos Serviços pela SETRAP à empresa 

selecionada. 

O prazo de vigência do contrato será de 180 (CENTO E OITENTA) dias, iniciando-

se sua contagem no dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado. 

 
7.1 Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingo e feriados, deverá ser previamente 

comunicado ao DOV/SETRAP, a FISCALIZAÇÃO, ou os serviços de apoio administrativo da 

Secretaria. 

 

a) Qualquer serviço a ser realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal comunicação 

ou autorização da fiscalização do DOV/SETRAP. 
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b) A informação sobre a conclusão, também será feita formalmente à Diretoria de Obras Viárias e não 

implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora 

licitada. 

 

7. GARANTIA DO OBJETO 

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei 

10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

 

8. GARANTIA TÉCNICA E CONTRATUAL 

Atestados de Garantia Técnica 

 Nos casos de obras e serviços de engenharia 

 

 
Em atendimento ao disposto no §9º do Art. 8º e §2º do Art. 9º da Instrução Normativa 

nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, tem-se: 

 

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto 

de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo o 

disposto na Portaria n. 108/2008 e Instrução de Serviços DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo 

técnico e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) 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 na Portaria n. 108/2008 e Instrução de Serviços DG nº 10/2009, 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. 

 

c) 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. 
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Demais especificidades estarão previstos no edital de licitação. 
 
 
 Garantia Contratual 

 
 

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

deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. 

 
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. 

 
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; 

 
 

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 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. 

 
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, 
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devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, 

independente de notificação da SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

 
No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverão estar acompanhados de laudo 

de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exeqüibilidade, valor 

e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 

 
No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria 

Central da SETRAP, sede, para obter instruções de como efetuá-la. 

 
A garantia prestada pela licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o 

Recebimento Definitivo do(s) serviço(s). 

 
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. 

Demais especificidades estarão no corpo do edital de licitação. 

 
 

9. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 
 
 

As propostas a serem apresentadas pelas empresas participantes do ato licitatório 

deverão conter: 

 

a) Preço global por item fixo e irreajustável dos serviços, em algarismos e por extenso, em moeda corrente 

do país. 

 

b) Orçamento constante de planilhas com indicação de preços unitários por item, apresentando: as unidades, 

quantidades de serviços, preços unitários, sub-totais, e total geral em moeda corrente do país. 
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C) Composição de custos unitários dos preços unitários de cada serviço constando obrigatoriamente os 

quantitativos de material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e 

BDI. 

D) Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, sendo 

OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados na planilha a 

ser apresentada. 

E) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, sendo OBRIGATÓRIA 

a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo. 

F) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da 

Licitação. 

G) O Cronograma físico-financeiro de barras deverá ser idêntico ao apresentado neste documento. 

H) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá ser no mínimo de 5 (cinco) 

anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em 

solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da SETRAP, na forma do art. 69 

combinado com o art. 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

I) O prazo de garantia exigido no item “h” começa a contar a partir da emissão do atestado de conclusão 

definitiva dos serviços, expedido pela SETRAP, em consonância com as disposições legais pertinentes. 
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10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. 
 
 

11.1- 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. 

 
11.2- 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. 

 
– 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. 

– 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. 

 
– A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a empresa, o Boletim de Medição dos 

Serviços Executados, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o devido gestor hierárquico para 

o devido pagamento. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 - Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho. 

 
 

– Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante apresentação dos documentos registrado 

no item 07 – Prazos e Pagamentos deste PROJETO BASICO. 

 
– 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 
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e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo dos serviços, podendo e devendo rejeitar 

no todo ou em partes, os serviços executados em descordo com o contrato, não eximindo a 

Contratada de total responsabilidade quanto à execução dos serviços. 

 
12.4- Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no transcorrer 

dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 

13.1- Além de outras exigências da legislação pertinente, e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações 

da empresa CONTRATADA: 

 

a) – Dispor às suas expensas de ferramentas (chaves, escadas, equipamentos) e dos Equipamentos de Proteção 

Individual conforme disposto neste PROJETO BÁSICO. 

 

b) – Arcar com todas as despesas decorrentes da execução de serviços 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. 

 

c) – Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus componentes, que tenha dado causa 

por ocasião da execução dos serviços. Deste modo deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais 

causados por seus empregados nos locais da execução dos serviços, mesmo aqueles provocados em virtude da 

própria execução de tais serviços. 

 

d) – Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com esmero e perfeição, 

executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

e)- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da SETRAP, 

quanto à execução objeto contratado. 
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e) – 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. 

 

f) – 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, ou CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

g) – Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do objeto Contratado. 

 

13. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

Critério de medição aceitabilidade 

 
 

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto executivo de 

engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de 

controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente 

interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas 

normas vigentes da ABNT e do DNIT, e da SETRAP. 

 
Medições dos serviços 

 
 

Os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos no 

Cronograma Físico-financeiro, após sua devida conclusão. 

 
Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão 

aqueles estabelecidos pelo Órgão no Cronograma Físico-financeiro, conforme tabela que não 

poderão ser modificados pela Contratada. 
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h) – 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. 

 

i) – 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, ou CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

j) – Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do objeto Contratado. 

 

14. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

Critério de medição aceitabilidade 

 
 

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto executivo de 

engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de 

controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente 

interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas 

normas vigentes da ABNT e do DNIT, e da SETRAP. 

 
Medições dos serviços 

 
 

Os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos no 

Cronograma Físico-financeiro, após sua devida conclusão. 

 
Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão 

aqueles estabelecidos pelo Órgão no Cronograma Físico-financeiro, conforme tabela que não 

poderão ser modificados pela Contratada. 
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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 e alterações 

posteriores. 

 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

Executado o contrato, o objeto será recebido. 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação escrita do 

contratado; 

 
b) 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. 

 
15.1 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela 

solidez e segurança dos serviços, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por 

legislação pertinente. 

 

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 

- Serão exigidas aplicações corretas das plantas e detalhamentos constantes deste PROJETO BÁSICO. 

 
- Os serviços somente sofrerão modificações quando forem determinadas, por escrito, pela fiscalização da 

SETRAP. 
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- A empresa selecionada deverá acatar, no ato da assinatura do contrato, os preços referentes aos serviços 

especificados em seu orçamento analítico. 

 
- Todo equipamento a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da 

Fiscalização do SETRAP. 

 
- Exige-se o emprego de mão de obra devidamente qualificada para execução de todos os serviços especificados. 

 
- A responsabilidade da Contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil 

Brasileiro. 

 
- A presença da Fiscalização da SETRAP não diminui a responsabilidade da Contratada quanto ao integral 

cumprimento do contrato dentro das especificações pactuadas. 

 
- A eficiência na execução dos serviços é de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo-lhe ainda a 

responsabilidade de fazer a reforma de todos os danos e avarias causados nos serviços já realizados. 

 
16.9- A guarda e vigilância dos materiais necessários à execução da obra são de 

responsabilidade da Contratada. 

 
16.10 - A Contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os  serviços, não 

podendo, á época da assinatura do Contrato, sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento 

dos serviços a serem realizados e as condições para realizá-los. 

 
16.11- Qualquer funcionário da Contratada ou de qualquer subcontratada que, na opinião da 

fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou venha a 
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desrespeitar ou negar a dar qualquer informação sobre os serviços, deverá ser afastado 

imediatamente da obra pela Contratada, mediante solicitação por escrito da fiscalização. 

 
- Antes de serem iniciados os serviços, a Contratada concentrará no local todos os meios necessários, tais 

como materiais, instrumentos, ferramentas e pessoal para que, iniciados os serviços, possam prosseguir sem 

atrasos e nem interrupções. 

 
- A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos um diário de ocorrências no qual 

a Fiscalização da SETRAP e/ou encarregado dos serviços anotará toda e qualquer alteração ou ocorrência. A 

SETRAP não considerará quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais. 

 
- Fica a empresa Contratada a obrigação de registrar o contrato no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA/AP ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/AP (se for de sua competência), 

para cumprimento das atribuições de competência daquele Conselho, bem como regularizar a obra junto aos 

órgãos competentes, tais como CEA, CAESA, PMM, Corpo de Bombeiros, SEMA, IMAP, para tirar qualquer 

licença, autorização e alvará, necessários para instalação e execução da obra objeto do presente Projeto de 

Executivo de Engenharia. O não cumprimento deste item acarretará o não recebimento do valor financeiro do 

Contrato, já a contar da primeira fatura. 

 
- A planilha estimativa de custo apresentada é aquela que deverá constar do instrumento contratual com a 

empresa selecionada, com seus preços, após o devido certame licitatório. 

 
– 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 dos serviços realizados, a não ser que estas instalações constem da 

planilha de quantidades deste projeto. 
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- A Contratada providenciará a remoção dos materiais resultantes de demolição, se houver, para local a ser 

determinado pela Fiscalização da SETRAP. 

 
- A primeira medição dos serviços somente poderá ser liberada com a juntada de foto da placa de identificação 

da obra. 

 
- Todo material a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização 

do SETRAP. 

 
- A Contratada obrigar-se-á a retirar do local da obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da 

notificação, todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização. 

 
– A fiscalização responsável solicitará à empresa contratada, a preferência pela aquisição de mão de obra local 

no sentido de fomentar a economia local, atendendo o disposto no art. 22, inciso IV, da lei 8.666/1993, 

ressalvada a existência de mão de obra devidamente qualificada disponível no local, caso contrário a empresa 

estará liberada para contratar mão de obra qualificada de acordo com sua necessidade. 

 
–A contratada deverá atender aos requisitos de matéria prima especificados no Projeto Executivo de 

Engenharia em anexo. 

 

-Outras informações importantes por ventura deixadas de ser especificada, neste PROJETO BÁSICO, serão 

apresentadas na confecção do EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 

 
-Outras informações importantes por ventura deixadas de ser especificada, neste PROJETO BÁSICO, serão 

apresentadas na confecção do EDITAL DE LICITAÇÃO. 

17- CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 
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De acordo com a Constituição Estadual do Estado do Amapá, Capitulo IX – Meio 

Ambiente, os itens relacionados abaixo devem ser condicionantes para a realização dos serviços: 

• A Contratante deverá solicitar Autorização Ambiental, junto ao órgão competente, para os 

serviços que serão realizados; 

• A Contratante deve tomar todas as precauções no que tange aos resíduos gerados durante a obra, 

como fragmentos de madeira, areia, seixo, cimento, restos de concreto e etc. e os acondicionando 

em local apropriado para posterior remoção; 

• Ao final da obra recolher todos os resíduos resultantes e destiná-los a local a ser determinado pela 

Fiscalização da SETRAP; 

 
Sustentabilidade Ambiental: Em atendimento ao Artigo 4 §1º da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011, deve 

ser obedecido ao prescrito nas condicionantes da Licença Ambiental. 

O Licenciamento Ambiental Prévio ficará a cargo de competência de fornecimento da Gerência de Meio 

Ambiente (GEMA) da SETRAP, que anexará cópia no momento oportuno. 

 
18 – SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO, E MEIO AMBIENTE 

 
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 dos serviços em 

atendimento aos princípios e disposições das demais Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela 

Portaria do Ministério do Trabalho n° 3214, de 08.06.78. 
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Os Programas acima referidos deverão ser elaborados e implantados por profissionais 

habilitados e capacitados, como Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e 

Técnico de Segurança do Trabalho todos com registro na  Delegacia Regional do Trabalho do 

Amapá, e Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, conforme legislação vigente. 

A Contratada deverá fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de Proteção Individual 

exigidos pela NR – 06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: 

 
18.1- EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 

 
 

a)- Capacetes de Segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou 

projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça 

do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será 

exigido o uso de capacete especial. 

b)- Protetores Faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesões por projeção de fragmentos e 

respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

c) - Óculos de Segurança Contra Impactos para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 

d) - Óculos de Segurança Contra Radiações: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras 

lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

e) - Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços, Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja 

possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 

energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, 

de lona plastificada, de borracha ou de neoprene. 

f) - Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas - Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados 

em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substancias tóxicas, Calçados de 

Couro: para trabalhos em locais em que apresentam riscos de lesão do pé. 
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g) –Equipamentos para Proteção Auditiva Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais 

em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações 

Insalubres”. 

h) –Equipamentos para Proteção Respiratória, Respiradores Contra Poeira: para trabalhos que 

impliquem produção de poeira, Mascaras para Jato de Areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, 

através de jato de areia, Respiradores e Mascaras de Filtro  Químico: para trabalhos que ofereçam 

riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde. 

 
i) –Equipamentos para Proteção do Tronco, Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a 

quente e de dobragem e armação de ferros 

j)- Trava – quedas individual- para todos os funcionários que estiverem em ação ou suspensos 

no desenvolvimento dos serviços externos. 

l) Cinto de Segurança – Todos os funcionários que estiverem desenvolvendo as atividade prescritas 

neste Projeto Básico. 

 
18.2- – Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

 
 

a) –Plataforma de Proteção (Apara-Lixo ou Bandeja), Poderá ser exigida, pela Municipalidade local, 

a instalação de bandejas protetoras “Para Lixo” com a finalidade de evitar que fragmentos, advindos 

da obra, acarretem ferimentos ou danos a terceiros; A instalação de bandejas protetoras será de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

b) – Transporte Vertical; O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo 

especifico na NR-18, será executado com os equipamentos e as precauções ali preconizados, sendo 

para tanto terminantemente proibido o transporte simultâneo de cargas e pessoas. 

c) – Condutor de Entulhos; Será, de preferência, constituído por sistema cujos componentes 

principais sejam: 

▪ Tubo Coletor: integrado por módulos cônicos de polietileno de alta densidade. 
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▪ Corrente de fixação 
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▪ Coletor superior 

▪ Coletor intermediário 

▪ Anel de apoio 

▪ Suporte regulável 

▪ Anel direcional 

▪ Carretilha 

▪ Extensor de suporte. 

 
 

A forma cônica do modulo do tubo coletor é condição indispensável, visto permitir que 

ditos módulos, situados na parte inferior, possam ser recolhidos, evitando, desse modo, furtos e 

danos. 

 
– A Contratada deverá apresentar o seu quadro de profissionais conforme o que estabelece a NR-4: “Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMET”. 

– A Contratada manterá organizadas e limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, 

indicado pela fiscalização, especialmente as vias de acesso e circulação de funcionários aos demais blocos de 

trabalho do órgão. 

– A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a 

circulação de materiais, será proibido obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos 

de combate a incêndio. 

– Caberá à Contratada comunicar à fiscalização todo o tipo de acidente de trabalho ocorrido na obra, e no caso 

de acidente fatal deverá comunicar à autoridade competente a DRT-AP, da maneira mais detalhada possível, 

por escrito 

– Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos, e, pessoal orientado para os 
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primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execução dos trabalhos. 

– Caberá à Contratada manter vigias ou sentinelas que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 

equipamentos e pessoas, bem como manter ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviços. 
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– O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual 

e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a 

observância das demais condições estabelecidas pelas normas de Segurança e Saúde do Trabalho. 18.10- 

Finalizando, todos os funcionários da Firma executora ou Contratada deverão estar sempre equipados com 

uniforme e Equipamentos de Proteção Individual tais como: uniforme, botas, capacetes, luvas, óculos de 

proteção, máscaras e cinto de segurança. 

19– RESPONSÁVEIS, LOCAL E DATA 

 
A responsabilidade pela elaboração deste PROJETO BÁSICO é da Diretoria de 

Engenharia de Transporte – DET/SETRAP, através da Divisão de Estudos Estatísticos - DEE, na 

pessoa do Chefe do DEE/DET/SETRAP Arqtª TIFANI TAINÁ  SOARES FERNANDES, cujo setor 

fica localizado no segundo andar da sede da SETRAP, na cidade de Macapá/AP. 

Macapá - AP, 18 de julho de 2019. 
 

 
TIFANI TAINÁ SOARES FERNANDES 

CHEFE DO DEE/DET/SETRAP  
DEC. 4674/2017 
CAU. A126118-5 

 
 

 
MARCELLO COELHO LIMA  
DIRETOR DO DET/SETRAP 

 DEC. 2516/2019 
CREA. 8865 D PA/AP 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 
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OBRA 

 
REFORMA 

 
DA 

 
PONTE 

 
DE 

 
MADEIRA 

 
DE 

 
LEI 

 
SOBRE 

 
O 

 
IGARAPÉ 

 
DO 

 
UTU 

 
CALÇOENE- AP 

  

LOCAL Rodovia AP 260 (Trecho Lourenço)     

EXTENSÃO 30 (trinta) metros     

PRAZO 60 dias     

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. PREÇO PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 Placa de identificação da obra (4,00 x 2,00)m m²      

1.2 Desmonte de ponte m.      

1.3 Mobilização e Desmobilização und      

2 REFORMA DE PONTE      

2.1 Pilar m      

2.2 Linha d'água m      

2.3 Contraventamento m      

3 MESOESTRUTURA      

3.1 Transversinas m      

3.2 Longarina m      

3.3 Balancim m      

4 SUPERESTRUTURA      

4.1 Tabuleiro (Prancheta de assoalho) m.      

4.2 Deslizantes m.      

4.3 Guarda rodas m.      

4.4 Guarda corpo m.      

4.5 Cortina (alas) m²      

5 PINTURA DA PONTE      

5.1 Pintura geral da ponte m      

TOTAL GERAL EM R$ .......... R$      

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$     
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
CÓDIGO DATA BASE SERVIÇO: UNIDADE: 

 
 

  

MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR QUANTIDADE TOTAL 

       

       

    Sub-total  

  Adicional mão de obra 0,00%  

Total de mão de obra  
 

EQUIPAMENTOS Utilização Valor  

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE Qtdd Prod Impr. Prod Impr. TOTAL 

        Total de equipamentos   

Produção da Equipe  m / h    Custo unitário 
da equipe 

 

MATERIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIÇOS AUXILIARES 

 
 
 
 

Total de serviços 
auxiliares 

TRANSPORTE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Consumo DMT Valor Densid
ade 

TOTAL 

       

    Total de 
Transporte 

 

    Total custo 
direto 

 

Origem    B.D.I. 0,00 %  

DNIT / SINAPI    Total do 
serviço 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR QUANTIDADE TOTAL 

      

Total de materiais  

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE Valor Consumo TOTAL 
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CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES   

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

 

 
 

 
  

 

 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

_________________________________________________________________ 
SETRAP – Secretaria de Estado do Transporte do Amapá Rodovia BR-210 , Km 0 , São Lázaro  - Macapá/AP  Fone (0xx96) 2101-4905 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBRA: REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO UTU CALÇOENE- AP 
   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PRAZO: 60 dias      

ITEM SERVIÇO TOTAL 
DIAS DIAS DIAS DIAS 

10 15 45 60 
   

 

1.0 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

    

    

 TOTAL DOS SERVIÇOS      

 PERCENTUAL MENSAL     

TOTAL MENSAL     

PERCENTUAL ACUMULADO     

ACUMULADO MENSAL     
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PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS 
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ANEXO VI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO EXECUTIVO 
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ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO N.º___/2019 – SETRAP 

 

CONTRATO DE _________________ QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAP, 

COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA 

_______________, COMO CONTRATADA, 

NA FORMA ABAIXO ESTABELECIDA. 

 

   Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim 

assinados, como outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como 

CONTRATANTE a 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 Sr. ENG. 

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, CPF nº   , residente e 

domiciliado na cidade de Macapá, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa ------------

-------------------, CNPJ nº ----------------------------------, com sede a --------------------------, 

representada pelo Sr. ---------------------------------------, ---------------------------------, CPF nº---------

----------------- , C.I nº ----------------------------------------, residente e domiciliado , resolvem 

celebrar o presente Contrato, subordinado à legislação aplicável e especialmente a Lei nº 

8.666/93 e  suas alterações posteriores, às Cláusulas e condições que se obrigam a respeitar 

e obedecer. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS: O presente contrato fundamenta-

se nos dispositivos legais da Constituição Federal de 1988, da Constituição do Estado do 

Amapá de 1991, as Leis nº. 4.320/64, 8.666/93 e suas alterações posteriores e no Edital de 

Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2019 – CPL/SETRAP, autorizado no 

Processo Administrativo nº 6.0000114/2019 – SETRAP.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
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PARA REFORMA DA PONTE EM MADEIRA DE LEI SOBRE O IGARAPÉ DO UTU, 

RODOVIA AP 260 (TRECHO LOURENÇO), NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE.AP, conforme 

projeto básico, planilha de formação de preços anexa a este instrumento.  

CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O prazo máximo exigido para a 

execução dos serviços, objeto do presente Projeto Executivo de Engenharia, é de 60 (sessenta) 

dias. 

O prazo máximo para início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias, contados a 

partir do dia seguinte à entrega da Ordem de Início dos Serviços pela SETRAP à empresa 

selecionada. 

O prazo de vigência do contrato será de 180 (CENTO E OITENTA) dias, iniciando-

se sua contagem no dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor estimado 

do contrato será de R$ _________________ (_________________) que correrão a conta da 

classificação funcional - programática e da categoria econômica seguinte: Estrutura 

Programática ________________, Elemento de Despesa ___________ e Fonte do Recurso 

_______________, conforme Nota de Empenho Inicial n.º 2019 NE _______,     de   /____ /  

____  /2019. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos exercícios durante a vigência do contrato, as despesas 

respectivas serão empenhadas em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos 

e despachos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo Núcleo 

Setorial de Planejamento – NSP, com análise do Jurídico Competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO: Em garantia da fiel e efetiva 

execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou garantia, sob a modalidade de 

________________________ no valor de R$ 

....................(...........................................................), conforme Guia de Recolhimento de 

número ...................., efetivada em data de ...........,que integra o presente instrumento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES   

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

 

 
 

 
  

CLÁUSILA SEXTA - DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme cronograma 

de desembolso físico- financeiro previsto no projeto e de acordo com o levantamento dos 

serviços executados e atestados pela fiscalização da Contratante. 

 

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. 

 

Subcláusula Segunda: A Contratada deverá apresentar atualizado, para fins de pagamento, 

os seguintes documentos: 

 

 I - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal; 

 II - A prova de regularidade com Fazenda Federal é feita através 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; 

    III - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e Seguridade Social (CND). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES: 

 

6.1 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

A Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se: 

 

a) pagar o valor da cláusula “DA DOTAÇÃO E DO VALOR” deste instrumento e em 

outras que forem aplicáveis; 

b) exercer por intermédio de pessoal legalmente credenciado, a fiscalização sobre a 

execução dos serviços, em toda sua amplitude; 

c) avaliar e aprovar previamente os orçamentos dos serviços solicitados à Contratada; 

d) fornecer à Contratada os demais elementos indispensáveis à plena execução deste 

contrato. 

 

6.2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o 

empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 

confiados, obrigando-se ainda a: 

a) executar fielmente os serviços contratados, de acordo com o disposto neste 

instrumento e em outras normas legais que regem a matéria objeto desta avença; 

b) promover a execução do objeto do contrato, de acordo com as especificações 

técnicas, e em obediência ao Tomada de Preços nº 003/2019 – CPL/SETRAP, fornecido  

pela Contratante; 

c) a eficiência é de inteira responsabilidade da Contratada, fazendo a reconstrução de 

todos os danos e avarias causados nos serviços já realizados; 

d) a Contratada obrigar-ser-á a retirar do local dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a 

partir da notificação, todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização; 

e) a guarda e vigilância dos materiais necessários a obra são de responsabilidade da 

Contratada; 

f) a empresa é obrigada a inspecionar a área onde são executados os serviços, não 

podendo sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento dos serviços a serem 

realizados e as condições para realizá-los;                                                                

g) qualquer funcionário da Contratada, ou qualquer sub-contratada que, na opinião da 

Fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou venha a 

desrespeitar ou negar a dar quaisquer informação sobre os serviços, deverá mediante 

solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente da obra pela Contratada;  

h) as construções provisórias para depósito de material, do alojamento para operário de 

acordo com a necessidade de serviços são de inteira responsabilidade da Contratada, não 

cabendo a Contratante, nenhuma obrigação de indenizar estas construções depois dos 

serviços realizados; 

i) antes de serem iniciados os serviços, a Contratada concentrará no local, todos os 

meios necessários, tais como: materiais, instrumentos e ferramentas para que, iniciados os 

serviços possam prosseguir sem atrasos nem interrupções; 

j) a Contratada providenciará a remoção dos materiais resultantes da demolição para o 

local pré-determinado pela fiscalização; 

k) a Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos, um diário 

de ocorrências, no qual a Fiscalização da SETRAP e/ou encarregado dos serviços, anotará 

toda e qualquer alteração ou ocorrência. Não serão tomadas em consideração, pela 

Contratante, quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais; 

l) os serviços constantes no Projeto Básico, se contratados, ficará a empresa 

Contratada na obrigação de registrar o contrato ao Conselho Regional de Engenharia, 
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Arquitetura e Agronomia – CREA – AP, para cumprimento do valor das atribuições de 

competência daquele Conselho. O não cumprimento deste item acarretará o não recebimento 

do valor da primeira fatura constante do contrato. 

 

CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO: Todos os serviços 

constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores da 

Contratante, doravante denominados Fiscalização, que terão autoridade para exercer, em seu 

nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução 

contratual. 

Subcláusula primeira: À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias ao bom andamento deste contrato; 

II – acompanhar a execução contratual, atestar mensalmente seu recebimento definitivo e 

indicar a ocorrência de indisponibilidade dos serviços contratados; 

III – ordenar à Contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados 

com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

Subcláusula Segunda: A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas 

responsabilidades contratuais. 

  

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS: 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: 

I – provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado;  

II – 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 contratuais 

observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias úteis. 

 

Subcláusula primeira: O serviço executado em desacordo com o estipulado neste 

instrumento e na proposta da Contratada será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o 

caso. 
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Subcláusula segunda: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 

civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou este instrumento.    

Subcláusula terceira: O prazo de garantia dos serviços, não será inferior a 5 anos, contados 

a partir do Termo de Aceitação Definitivo dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA: No caso de atraso 

injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Contratante, 

as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com 

a Administração; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Subcláusula primeira: A interrupção da prestação dos serviços por prazo superior a 2 (dois) 

dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas 

nos incisos III e IV do caput desta cláusula. 

Subcláusula segunda: Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 

prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo lº do artigo 57 da Lei n.º 

8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os 

documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida 

contemporaneamente ao fato que a ensejar. 

Subcláusula terceira: O descumprimento das demais obrigações pela Contratada, implicará 

multa correspondente a 5 % (cinco por cento) por evento, calculado sobre o valor do contrato. 

Subcláusula quarta: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela Contratante, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 

cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 

Subcláusula quinta: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a 

critério da Contratante. 

Subcláusula sexta: Sempre que não houver prejuízo para a Contratante, as penalidades 

impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

Subcláusula sétima: A aplicação das penalidades será procedida da concessão da 

oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.  
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CLÁUSULA ONZE – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA: A 

Contratada declara, no ato da celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada 

à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a 

execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

e na clausula quinta deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DOZE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO: Compete as ambas às partes, 

de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, 

as alterações contratuais que julgarem convenientes. 

 

CLÁUSULA TREZE – DA EFICÁCIA: A publicação resumida do presente contrato na 

Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 

Contratante, nos termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.   

 

CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO: 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 artigo 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINZE – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR, OU OMISSOS: Tal 

como prescrito na lei, a Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos 

comprovadamente decorrentes de casos fortuito ou de força maior, ocorrências eventuais cuja 

solução se buscará mediante acordo inter partes. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: A Administração da Contratante 

analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se 

fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.  

 

Subcláusula primeira: Para os casos previstos no caput desta cláusula, a Contratante 

poderá atribuir a uma comissão, por esta designada, a responsabilidade de apurar os atos e 

fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.  

Subcláusula segunda: Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, 

em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no 

exercício de atividades específicas do cumprimento deste contrato, inclusive nas análises ou 

autorizações excepcionais constantes nestas “Disposições Finais”. 
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Subcláusula terceira: As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas, com máxima 

cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e 

excepcional concessão da Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao 

interesse público, não seja interpretado como regra contratual. 

Subcláusula quarta: Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de 

qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão 

íntegras.  

 

CLÁUSULA DEZESSETE – DO FÓRUM: Fica eleito o Fórum da Comarca de Macapá/AP, 

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

                E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas (02) TESTEMUNHAS, também no fim 

assinadas, para um só efeito legal. 

 

Macapá - AP,           /            / 2019. 

 

CONTRATANTE 
 
 
 

ENG. BENEDITO ARISVALDO 
SOUZA CONCEIÇÃO 
Secretário - SETRAP. 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - _____________________RG n.º _________ 

 

2 - _____________________RG n.º _________ 
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ANEXO IX 

 

ATESTADO DE VISITA TECNICA 

 

 

Atesto que o Engenheiro ___________________________________________ portador da 

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

__________________________________________________, nos termos do item do Edital 

de Tomada de Preços nº 003/2019 – 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 2019 

 

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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_______________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 

       

 

 

 

 

ANEXO X 

 

 

 

 

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

 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº  003/2019 - CPL/SETRAP. 

 

 

 

.............................................................., inscrito 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

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

(data) 

 

 

................................................................... 
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(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

                   

 

 

 

ANEXO XI 

 

MINUTA DA CARTA DE 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 de Tomada de Preços nº.  003/2019 - 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. 
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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 dos serviços 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 XII 

MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO 

(SEGURO GARANTIA) 

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 de Tomada de 

Preços nº. 003/2019- 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 
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(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. 

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 dos serviços decorrentes do contrato ora 

segurado. 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

Testemunhas: 
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...................................................................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

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, 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 de Tomada de Preços n.º  003/2019-

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. 
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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 

 
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; 
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e) 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; e. 

 

f) 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 2019 

 

  

 

_______________________________________________________________________ 

Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa 
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ANEXO XV 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DO CONTRATO Nº ____ / 2019 – SETRAP 

 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO está respaldado na classificação orçamentária abaixo: 

 

OBJETIVO FONTES PROGRAMA 
CATEGORIA 

ECONÔMICA 
VALOR (R$) 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS PARA 

REFORMA DA PONTE EM 

MADEIRA DE LEI SOBRE 

O IGARAPÉ DO UTU 

(TRECHO LOURENÇO) 

RODOVIA – AP 260, (NO 

MUNICÍPIO DE 

CALÇOENE/AP 

 

0.121 

  

 

1.21.101.26.782.0

030.1051 
4.4.90.51  

T O T A L         G E R A L  

                                                                                                                                                                                     

 

 Macapá-AP, ______ de ______________________ de 2019. 

 

ENG. Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

Secretário – SETRAP 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO XVI 

 

 

 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Este volume do Edital de TOMADA DE PREÇOS 003/2019 – CPL/SETRAP possui ______ 

(XXXXXXXXXXXXX) folhas numericamente ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2019. 
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Lucidete Uchôa da Silva 

Presidente da CPL / SETRAP 

Portaria nº 269/2018 

 

 

 

 

  

ANEXO XVII 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Preços nº 

___/2019, 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 dos serviços, objeto da 

licitação em apreço. 

 

 

 

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

especificações dos serviços,  que acompanharão a execução da obra. 

 

Local e data 

 

 

 __________________________________________ 

                                  Assinatura e carimbo  

                               (do representante legal) 
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Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  XVIII 

 

 

 

 

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 DOS SERVIÇOS A QUE 

SE REFERE A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 – 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 XIX 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA À REALIZAR A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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 

realizar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital da 

Tomada de Preços nº............., destinado à ...................................(nome da obra ou serviços). 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO XX  

 

 

 

 DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DO EDITAL E OS ANEXOS 

 

 

 

 

Declaramos que a empresa __________________________________________ recebeu o 

edital/ato convocatório da Tomada de Preços n° 003/2019 – CPL/SETRAP e os respectivos 

anexos, bem como plantas, memoriais, projetos e planilha eletrônica.  

 

 

 

Comissão Permanente de Licitação, em ........... de .............................. de ____.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucidete Uchôa da Silva 

Presidente da CPL/SETRAP 

Portaria nº 269/2018 
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ANEXO XXI 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

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

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

Cidade........................................, CEP...................................., por representante legal e para 

fins da Tomada de Preços nº...........................( nº e ano) - CPL/SETRAP, DECLARA 

EXPRESSAMENTE QUE: 

 

 

                               Para os devidos fins e sob as penas da Lei, não possuir em seu quadro, 

profissionais menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo 

se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99). 

 

 

Local e data 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO XXII 

 

 

 

 

 

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 Tomada de 

Preços nº 003/2019. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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 ANEXO XXIII 

 

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 – Fone/Fax: (0xx96) 2101-4905 

Macapá - Amapá 

REF.: Tomada de Preços Nº 003/2019 - CPL/SETRAP/GEA 

 

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 e serviços 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: ____________ 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES   

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-SETRAP                                                  PROCESSO 6.0000114/2019 

 

 
 

 
  

CIC / MF Nº ______________________ CARGO: _______________________________  

ENDEREÇO: _____________________________________________________________  

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FIRMA 


