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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da CONCORRÊNCIA nº 004/2021-CPL/SETRAP, 

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

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

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

 

 

 

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

objeto,  que acompanharão a execução da obra. 

 

Local e data 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, 
EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL TÉCNICO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS 
PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA QUE SE REFERE A CONCORRÊNCIA Nº004/2021 – CPL/SETRAP. 

 

 
Local e data. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 

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

 

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

IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 

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

 
DECLARAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 
A 
Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 
Comissão Especial de Licitação 
Rod. BR-210, km  - s/n – São Lázaro 
Macapá/Ap 
Brasil 

Carta de fiança - R$............. 
Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 
...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador e 
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 
Brasileiro, da empresa ...................... sediada à rua ......................................... da cidade 
....................... do Estado ................... até o limite de R$ ................ (.......................................) para 
efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do Edital nº. ____/_____ - CPL/SETRAP. 
Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as 
requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela SETRAP, sem 
qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou 
judicial com respeito à SETRAP. 
Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este 
Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação 
assumida por nossa afiançada. 
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 
pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de 
fiança, que seja aceita por este Departamento. 
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº. ............ ou outro 
registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 
determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 
Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de 
disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano 
..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em ........... . 
A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo da obra pela SETRAP. 
 ................., ...... de .......... de .... 

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

Obs. 

1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma devidamente 
reconhecida. 
2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade Anônima 
ou cópia do contrato Social, se for Limitada 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE SEGURO GARANTIA PARA EXCUÇÃO DO CONTRATO 

 

Por este Seguro-Garantia, ....................................................... (nome e endereço do Contratado) 
como Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”) e............................................ (nome, título 

legal e endereço da Seguradora ou Companhia de Seguros) como Seguradora (daqui por diante 
chamado “a Seguradora”), estão segura e firmemente obrigados junto a SECRETARIA DE ESTADO 

DE TRANPORTES – SETRAP, sito Rod. BR-210, Km 0 – S/N – São Lázaro, em Macapá – AP por 
um montante de R$ .......... (......................................) (montante do Seguro-Garantia) como 
Beneficiário importância por cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e 
proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável, o Contratado e a Seguradora 
obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e 
continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente pelos termos presentes. 

Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital nº. ____/____- 
CPL/SETRAP, para execução dos serviços de ..................................... de acordo com os documentos, 
planos, especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui estabelecida, são deste feito parte 
integrante e são daqui por diante designados como o Contrato. 

Agora, conseqüentemente, as condições desta Obrigação são tais que, se o Contratado executar 
fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações nele contidas, então esta obrigação perderá 
completamente o seu efeito, de outro modo ele permanecerá em pleno vigor e efeito. 

Quando quer que o Contratado possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante como estando 
inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante desincumbido-se das obrigações que ali 
são consignadas, a Seguradora poderá prontamente remediar a inadimplência ou prontamente fará o 
seguinte: 

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

(2)  Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao Contratante 
com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, uma vez tendo o 
Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa com a proposta adequada e de preço mais 
baixo, promover um acordo entre tal empresa e o Contratante, além de, à medida que o trabalho 
progride, tornar disponíveis (mesmo que devesse haver uma inadimplência ou uma sucessão de 
inadimplência sob o Contrato ou Contratos de complementação arranjados sob este parágrafo) 
fundos suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo do Preço do Contrato; porém não 
excedendo , incluído outros custos e danos pelos quais a Seguradora possa ser responsável 
conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no primeiro parágrafo deste.  O termo “Saldo 

do Preço do Contrato”, conforme usado neste parágrafo, significará o montante total pagável pelo 
Contratante ao Contratado sob o Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo 
Contratante ao Contratado; ou 
(3) Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo com os 
seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro Garantia. 
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A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade especificada 
neste Seguro-Garantia. 

Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado um ano da 
data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos. 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

Testemunhas: 

 

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

 

 

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

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Atesto que o Engenheiro ___________________________________________ portador da carteira 

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

__________________________________________________, nos termos do item do Edital de 

Concorrência Pública nº 004/2021 – CPL/SETRAP, visitou o local dos serviços/obras 

caracterizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

informações técnicas pertinentes. 

 

Macapá, _____de ______________ de 2021 

 

_______________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 

 

 
 

CERTIFICO que o profissional qualificado neste 

ATESTADO DE VISITA solicitou e realizou a 

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS e que tomou 

conhecimento de todas as condições e 

particularidades existentes no LOCAL para 

execução dos serviços. 

 
 
 
Em, _____/_____/______. 
 
_______________________ 
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ANEXO VIII 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

PJIJ-STN. 

 

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

 

 

 

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

 
 
 
 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
 

 

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 

______________________, situada _____________________________, declara sob as penas da 

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

____/____. 

 

 

Local e data. 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO X 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA 

À 

Secretaria de Estado do Transportes - SETRAP 

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

Macapá - Amapá 

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

 

Prezado Senhores: 

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

em epígrafe, declaramos que: 

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

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

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

contados da data da assinatura do contrato; 

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

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

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

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

 

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

Contrato ou qualquer outro documento será: 

 

NOME: _________________________________________  ESTADO CIVIL: ________  

PROFISSÃO: ________________ CARTEIRA DE IDENTIDADE: __________________ 

CIC / MF Nº ______________________ CARGO: _______________________________  

ENDEREÇO:____________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FIRMA 
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ANEXO XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação da licitante) 
 

 
(Identificação completa do representante da licitante) 

Como representante devidamente constituído de  ____________ doravante denominado 
(Identificação da licitante)_______________________ para fins no disposto     no           (Licitante) 
Item do Edital nº ________________ declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 
 
a) A proposta apresentada para participar do Edital nº______ foi elaborada de maneira independente 
pelo licitante_______________ (Identificação da licitante). E o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº ______________, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº ______________, não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 
__________por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato no Edital ___________ quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº ______________, não 
será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Edital nº _______________ antes da adjudicação do objeto do 
referido Edital; 
 
f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº ___________ 
não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da SETRAP antes da abertura oficial das propostas; 
  
g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la. 

 
Macapá-AP, ____ de __________ de ____ 

 
 

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

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

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

 
(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar o relacionamento contratual 
com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados naCLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, 
sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho(s) datado de ...... do Secretário de 
Estado de Transportes .............. exarado no Processo Administrativo PRODOC 
N°:0044.0093.2254.0001 /2021-SETRAP. 

 
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de 
Concorrência Pública nos termos e condições do EDITAL Concorrência Pública nº 004/2021-
CPL/SETRAPcujo resultado foi homologado em data de .............. pelo Sr. Secretário de Estado de 
Transportes, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as 
partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, às 
cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes na SETRAP. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA 
RODOVIA NORTE/SUL  + ACESSOS A RODOVIA  AP – 020 (RODOVIA DUCA SERRA) E A RODOVIA BR - 
210. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, 
aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições 
contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação do CONTRATADO no 
certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 
21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada durante a execução da obra deverá manter-se em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – A obra contratada sob a forma de 
Empreitada por preço unitário, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constante do  
Edital, atendida as especificações fornecidas pela SETRAP, devendo a Contratada alocar todos os 
equipamentos, pessoal e materiais necessários, tomando todas as medidas para assegurar um 
controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a execução dessa obra, além de ser observada as metodologias e 
especificações anexas ao projeto básico, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras 
vigentes, cujas Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer critérios para a execução das 
etapas da obra e classificar os materiais a serem empregados em sua execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a 
cada serviço da obra contratada são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na 
licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, 
devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes. 

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento referente a cada medição será liberado mediante 
comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal. A contratada deverá apresentar atualizado, 
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 
 

I - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 
da licitante ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e de Dívida Ativa do Estado. 
 Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 
 
II- Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos Sociais 
instituídos por Lei;  

III - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
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mediante a apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) (CNDT), nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; 

 
IV - A prova de regularidade com Fazenda Federal mediante apresentação da Certidão 

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

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A SETRAP pagará à contratada, pela obra executada, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço total incluem todos os custos diretos e 
indiretos para a execução da obra, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas 
Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à 
medição da obra. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da 
SETRAP, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada ao Setor Competente, 
NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pelo DOV – Departamento de 
Obras Viárias. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados 
a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. Nos casos de eventuais 
atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, 
fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela  Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado 
 
I = (TX)         I = (6/100) I = 0.00016438 
        365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 
  
PARÁGRAFO SEXTO - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral 
da contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a licitante regularizou sua 
situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: A 
parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais utilizados pela 
SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano desde o 
mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos 
do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice  do  orçamento  referente  a tabelas do 
SICRO/DNIT (OUTUBRO/2020). Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a 
vigência do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 
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10.192/2001.  
Caso decorra período superior de um ano, contados a partir da data base da proposta, o Reajuste 

será aplicado pelos índices setoriais pertinentes:  

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

R =  
I1 – IO  
      IO 

Onde: 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um 
índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a 
ser corrigida pelo seu respectivo índice. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, 
despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR - O 
valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de 
R$...............................(..............................) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no 
corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da  dotação  do  Orçamento Geral 
do Estado do Amapá, Programa _____,  Elemento de Despesa: ____ e Fontes: ___, conforme 
Nota(s) de Empenho  nº ____, datada de _____, no valor de R$_____(.................), a(s) qual(is) 
fica(m) fazendo parte integrante deste contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - No exercício seguinte, durante a vigência do contrato, as despesas 
respectivas serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e 
empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo NSP/SETRAP e 
Assessoria Jurídica da SETRAP. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo máximo exigido para 
a execução da obra, objeto do presente Projeto Básico é de 730 (setecentos e trinta)  dias, o início 
da contagem do prazo de execução da obra será contado em dias consecutivos a partir do início 
das obras. 
O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, a partir da entrega da Ordem de 
Serviço (O.S) da Obra  pela SETRAP, à Empresa selecionada.  
 
O prazo de Vigência do Contrato será de 820 (oitocentos e vinte) dias, iniciando-se sua contagem 
no data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade 
com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO: Em 
conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, o objeto 
deste contrato será recebido: 
 

x V  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As etapas da obra executadas em desacordo com o estipulado neste 
instrumento e na proposta da Contratada será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, dentro das limitações estatuídas, quer pelo 
contrato, quer por legislação pertinente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO:  O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos, a contar da data de 
seu Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, 
conforme determina o prazo definido no art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO- Em garantia da fiel e efetiva execução da 
obra a ser executada, a CONTRATADA prestou garantia de 5% (cinco por cento), do valor deste, a 
preços iniciais, sob a modalidade de ________no valor de R$ ....................(...................), conforme 
Guia de Recolhimento de número ............, efetivada em data de ...........,que integra o presente 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A caução inicial será reforçada durante a execução da obra contratada, 
de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os 
procedimentos previstos na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SETRAP – Constituem direitos e 
prerrogativas da SETRAP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 
80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, vigentes na SETRAP, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Além de outras 
exigências da legislação pertinente e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa 
CONTRATADA: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Dispor às suas expensas de ferramentas e dos Equipamentos de 
Proteção Individual, equipamentos e veículos necessários à execução dos obra, bem como todo o 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021-CPL/SETRAP 
PROCESSO PRODOC N°:0044.0093.2254.0001/2021-SETRAP 

 

 

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

material necessário para a execução dos mesmos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da obra tais 
como: locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas necessárias a plena prestação dos 
serviços. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus 
componentes, que tenha dado causa por ocasião da execução da obra. Deste modo deverá 
responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da 
execução da obra, mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize 
com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 
Fiscalização da SETRAP, quanto à execução objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições 
de habilitação e qualificação financeira da licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas 
neste ajuste, informando à SETRAP sobre ato ou fato que venha modificar as condições iniciais de 
habilitação. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com 
suas obrigações junto ao CREA/AP - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá,  
 
PARÁGRAFO OITAVO: Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do 
objeto Contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO: A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no 
subitem 13.3 e 19.1.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISS ao município do local da 
execução dos trabalhos, durante toda execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO : É permitida a subcontrtação parcial 
do objeto, respeitada as condições e obrigações estabelecidasa no Projeto Básico e na proposta da 
Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Todas as previstas 
em legislação pertinente ao objeto e as avenças que compõem o processo, inclusive o projeto 
executivo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho;  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante 
apresentação dos documentos registrado no edital e seus anexos – Prazos e Pagamentos do Projeto 
Básico e Projeto Executivo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um 
representante ou de uma Comissão de servidores designados, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo dos serviços, podendo e devendo 
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rejeitar no todo ou em partes, as etapas da obra em descordo com o contrato, não eximindo a 
Contratada de total responsabilidade quanto à execução da obra. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais 
imperfeições no transcorrer da execução da obra, fixando prazo para sua correção.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES/PENALIDADES – A empresa vencedora do 
certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra executada, e essa se 
estenderá nos termos da Lei e civilmente.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que 
importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou 
erros na execução que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da responsabilidade 
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e neste Edital, 
a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 
I – advertência; 
 
II- multa, sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 
 
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração da SETRAP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração 
e impedimento de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá; e poderão ser descontadas 
do pagamento a ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUÇÃO TOTAL do contrato, 
por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do 
direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei; 
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PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou serviço, será cobrada 
multa de 1% (um por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada multa 1% 
(um por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – Constituem motivos 
incondicionais para  rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, inclusive com as conseqüências do artigo 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em havendo a Cisão, 
Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas 
operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento 
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, 
ficando vedada a sub-rogação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO – Durante o período de execução da obra, 
objeto do contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado por equipe de 
Fiscalização ou por um Fiscal devidamente designado pela Diretoria do Departamento de Obras da 
SETRAP, representando, portanto a Contratante na missão acima referida.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de 
Obras”, todas as ocorrências relacionadas com os serviços em desenvolvimento no que tange ao 
objeto do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas as devidas soluções aos seus superiores 
hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA poderá manter preposto, desde que aceito pela 
Administração e fiscalização da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-lo sempre que for necessário. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a 
empresa, o Boletim de Medição da Obra, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o 
devido gestor hierárquico para o devido pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente 
Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Macapá para dirimir as 
questões decorrentes do presente Contrato. 
E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável 
Técnico, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das 
testemunhas identificadas. 
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Macapá-AP,____ de ______ de 2021. 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 
 
 

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

CONTRATADA                                           CONTRATADA 
 
 

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

TESTEMUNHA                                       TESTEMUNHA 
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ANEXO XIII 

  
 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 
 
Ilmº. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
O Empresário / Os sócios,_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

da empresa _____________________________________________________,  com sede à 

______________________________________________________________, na cidade de 

__________________, Estado de __________________, vem declarar que: 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limite fixados no art. 3° da Lei 

Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

 
Local e data: 
 
Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 
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ANEXO XIV 

 
 
 
 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
 
 

Macapá-AP, ____ de ___________ de 2021. 
 
 
 
 

José Ronaldo Mota Rachid 
Presidente da CPL/SETRAP


