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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 

EDITAL REPUBLICADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – CPL/SETRAP 

Nº DA LICITAÇÃO 931767 (e- licitações) 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

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

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

horário, abaixo discriminados: 

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

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/04/2022, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/05/2022, às 09h:30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/2022, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/2022, às 10h:00m 

 
Secretaria de Estado de Transportes – GEA/SETRAP - End. 

Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP: 68.908-130, Macapá/AP. 

 Preferencialmente por e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

Horário de expediente para informações: Das 08:00 às 13:00 horas 

(atenção no horário). Será disponibilizado o Edital também no site 

https://compras.portal.ap.gov.br. 

Os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes a este edital, 

compete ao licitante acompanhar as informações através dos sites: 

www.licitacoes-e.com.br e https://compras.portal.ap.gov.br. 

Ressalva-se que, apesar da entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 

14.133/2021, de 01.04.2021, a presente licitação será realizada com base na Lei nº 

8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 - CPL/SETRAP 

Nº da Licitação: 931767 (licitações – e) 

Processo Administrativo nº 0044.0369.2193.0003/2021 - GAB /SETRAP 

SIGA nº 00003/SETRAP/2022 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

OBJETO: Execução de serviços Especializados de Controle Tecnológico para Produção e 

Aplicação de Massa Asfálticca e o Controle Geotécnico e Tecnológico (solos) para obras viárias 

executadas pela SETRAP/GEA. 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, juntamente com o Pregoeiro e 

equipe de apoio, designados pela Portaria nº 179/2021-SETRAP, de 29/07/2021, publicada na pág. 17 

da Seção 02 do Diário Oficial do Estado n.º 7471, de 29/07/2021, realizará licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, adotando-se o tipo de licitação “menor preço”, tendo como critério de 

adjudicação MENOR VALOR POR ITEM, e elegendo-se como regime de execução do contrato a 

empreitada por preço unitário, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de 

segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases nos termos da Lei n.º 10.520/2002, Lei 

Complementar n° 123/2006, Decreto n.º 5.450/2005, Decreto Estadual n.º 2.648/2007 e, 

subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal nº 8.666/1993, legislação e normas correlatas e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

Ressalta-se que, apesar da entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, em 01 de 

abril de 2021 a presente licitação será realizada com base nos dispositivos da Lei 10.520/2002 

usando subsidiariamente a Lei 8666/93 e demais legislações citadas no preâmbulo do edital. 

A participação nesta licitação ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da 

senha privativa da licitante e em conformidade ao que prescreve o Edital. 

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

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

discriminados: 

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

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/04/2022, às 08h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/05/2022, às 09h:30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/2022, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/2022 às 10h:00m. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário. 

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

todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro do sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

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

https://compras.portal.ap.gov.br e site www.licitacoes-e.com.br. 

Macapá (AP), 18 de abril de 2022. 

 
José Ronaldo Mota Rachid 

Pregoeiro da CPL/SETRAP 
Portaria nº 179/2021 – SETRAP 

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


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044.0369.2193.0003/2021-GAB/SETRAP 

Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP, Comissão Permanente de Licitação. 
End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908-130, Macapá-AP 
Edital Pregão Eletrônico nº 000/2022-CPL/SETRAP 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ - SETRAP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

Nº da Licitação: 931767 (licitações – e) 

Processo Administrativo n° 0044.0369.2193.0003/2021-GAB/SETRAP 

SIGA nº 00003/SETRAP/2022 

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

TRANSPORTES – SETRAP, órgão da Administração Direta, com sede na BR 210, Km 0, São Lázaro, 

Macapá-AP, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela Portaria nº 179/2021- 

SETRAP, de 29/07/2021, publicada no dia 29/07/2021, Diário Oficial do Estado nº 7471, Seção 02, 

torna público, para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, fará 

licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, tendo como 

critério de adjudicação por itens, divididos em dois lotes, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no 

regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, em sessão pública, por meio do site www.licitacoes- 

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

procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, Lei nº 

10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006 e suas alterações, Lei 

Complementar Estadual nº 108/2018, Decreto Estadual nº 2.648/2007, Decreto Estadual nº 

3.313/2016, Decreto Federal nº 8.538/2015, e da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078 – CDC), e subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 

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

Ressalva-se que, apesar da entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a presente 

licitação será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e Lei 10.520/2002 e demais legislações 

citadas no preâmbulo do Edital. 

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

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/04/2022, às 08h:00m 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/05/2022, às 09h:30m; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/05/2022, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/05/2022, às 10h:00m. 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que, 

não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para 

todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro do sistema 

eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de Empresa Especializada para Execução 

dos Serviços de controle tecnológico para produção e aplicação de massa asfáltica e controle 

geotécnico e tecnológico (solos) para as obras viárias executadas pela SETRAP/GEA, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em 02 (dois) lotes, formados por 01 item em cada lote, conforme 

constante no item 3 do Termo de Referência, anexo I deste edital, devendo o licitante oferecer 

proposta para os itens que o compõem. 

LOTE ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MESES P. UNIT. Preço Total 

 
01 

 
01 

Controle tecnológico para 

produção e aplicação de massa 

asfáltica. 

 

Mês 

 

12 

 

R$ 45.760,61 

 

R$ 549.127,32 

02 01 
Controle geotécnico e 

tecnológico (solos). 
Mês 12 R$ 44.966,51 

 

R$ 539.598,12 

TOTAL R$ 1.088.725,44 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. A contratação do presente objeto dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, Decreto Estadual n.º 

2.648/07, Decreto Federal nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal n.º 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

Estrutura Programática: 21.101.26.782.0030.2083 (Execução de serviços de recapeamento em 

vias urbanas, executadas por Administração Direta) 

Fonte: 0.1.01 (Recursos de Transferência da União – RTU) 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) 
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Valor Estimado: R$ 1.088.725,44 (um milhão, oitenta e oito mil, setecentos e vinte e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 

S/A, sediadas no País. 

3.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial dos sites www.licitacoes- 

e.com.br ou www.bb.com.br, opção "Acesso Identificado". 

3.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

3.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à SETRAP ou ao Banco do 

Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

3.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução 

ou liquidação, observado o disposto no item 9.10.1.1 deste Edital; 

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

http://www.bb.com.br/
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4.2.6.1. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em 

consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa 

participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. 

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 

dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

4.5. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

4.6. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na 

qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.6.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 

Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução 

dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

5. FORMA DE CONSTRUÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. Com base no orçamento apresentado pela SETRAP neste edital de licitação, a consultoria 

apresentará sua proposta de preços, por meio de orçamento detalhado, contendo todos os itens 

previstos no orçamento referencial. 
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5.2. No orçamento proposto, não poderá haver preço unitário inexequível, assim como não poderá 

haver preço unitário com valor superior ao do orçamento referencial. Desta forma, o orçamento 

proposto será menor ou igual ao orçamento referencial da SETRAP. 

5.3. A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, 

preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes no Termo de 

Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

5.3.1. O prazo de validade da proposta deve ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua assinatura e o prazo de garantia conforme o edital. 

5.4. As licitantes deverão apresentar suas propostas de preços conforme as planilhas 

apresentadas no ANEXO I, ANEXO II e ANEXO IV (Controle tecnológico para produção e 

aplicação de massa asfáltica). 

5.5. As licitantes deverão apresentar suas propostas de preços conforme as planilhas 

apresentadas no ANEXO I, ANEXO III e ANEXO IV (Controle geotécnico massa asfaltica e 

tecnológico (solos)). 

5.6. As empresas deverão ainda, além de anexar no campo próprio do sistema www.licitacoes- 

e.com.br, encaminhar, obrigatoriamente, no e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, o arquivo 

eletrônico da proposta de preços, na forma de planilha eletrônica protegida, que permita somente a 

cópia dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte do 

pregoeiro e da equipe técnica; 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os Licitantes encaminharão por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43 

§1º da LC nº 123 de 2006. 

6.3. A etapa do encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação será encerrada 

com a abertura da sessão pública. 

6.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

6.5. O licitante declarará em campo próprio do sistema o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade da sua proposta com as exigências do edital. 

6.6. A falsidade da declaração de que trata o item anterior sujeitará o licitante às sanções previstas no 

Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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6.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.8. Na etapa de apresentação da proposta e documentos de habilitação, não haverá ordem de 

classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o encerramento da etapa de lances da 

sessão pública. 

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para a avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

6.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos em edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado, 

após o encerramento do envio de lances, observados os prazos deste edital. 

6.11. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se 

for o caso; 

6.12. A proposta de preços deverá consignar expressamente o “Menor Valor Global do Lote” estando 

incluídos todos os tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas necessárias à execução do 

objeto desta Licitação; 

6.13. Qualquer elemento, símbolo ou expressão que possibilite a identificação da licitante na sua 

proposta informada inicialmente no sistema, importará automaticamente na sua desclassificação, sem 

prejuízo das sanções legais e das previstas no edital. 

6.14. Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital; 

6.15. As propostas devem atender integralmente aos anexos deste edital; 

6.16. O preço deverá ser expresso em Real (R$); 

6.17. A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data de abertura do certame. 

6.18. Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração das 

propostas. 

6.19. No campo destinado à descrição do objeto, não havendo informação adicional, em 

atendimento à exigência do sistema, basta que a licitante declare que a proposta está de acordo com 

o edital. 

6.20. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e a aceitação de todas as 

regras do certame, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto do contrato em 

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

à sua substituição. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada, de acordo com o Decreto nº 10.024, de 2019, na data, 

horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sendo 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO ITEM. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 

aproximadamente ser de 2% (dois por cento). 

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração mínima de (10) dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 
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7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada 

a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

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

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

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

aos serviços: 

7.25.1.1. prestados por empresas brasileiras; 

7.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

7.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

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

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.1.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 

45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência do 

Governo Federal, Estadual e/ou municipal, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
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bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 

Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo 

diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado; 

8.1.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, 

até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 

do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar 

n° 123, de 2006; 

8.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro deverá indeferir a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme 

artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do 

lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes (TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário). 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha 

de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, 

conforme anexo deste Edital. 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 

exclusivamente via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com 

os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisado pelo Pregoeiro no momento 

da aceitação do lance vencedor. 

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017, que: 

8.4.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.4.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário) ou que apresentar preço manifestadamente inexequível. 

8.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 

lance que: 

8.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 
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8.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.5. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 

8.5.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos 

lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos 

não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 9º, 

parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017); 

8.5.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos 

contratos com a Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 5/2017); 

8.5.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou 

congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 

2.746/2015 - Plenário); 

8.5.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, 

claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a 

comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha 

(Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário); 

8.5.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 

8.5.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer 

contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara). 

8.6. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, 

devendo o pregoeiro determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se 

for o caso, as providências do art. 47, caput, do Decreto n.º 10.024, de 2019. 

8.6.1. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão 

glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório. 

8.7. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 

Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais. 

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, 

de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
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8.9. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela 

análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a 

realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

8.10.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

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

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

a ocorrência será registrada em ata. 

8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob a pena de não aceitação 

da proposta. 

8.11.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.11.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 

custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.12. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 

custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.13. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 

Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também 

quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não 

haja majoração do preço. 

8.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

8.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

8.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

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

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria 

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

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoas jurídicas poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (duas) horas, sob a pena de 

inabilitação. 

9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.7. Habilitação jurídica: 

9.7.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.7.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.7.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.7.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

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

9.7.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.7.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.8.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.8.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
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da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.8.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.8.4. 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; 

9.8.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.8.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.8.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e ou estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.9. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.9.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante; 

9.9.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

OBS: a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser 

relativizada, a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar de licitações públicas, 

desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua capacidade econômica. 

9.9.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

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

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.9.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.9.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.9.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 

pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

9.10. Qualificação Técnica: 

9.10.1. Capacidade operacional da licitante: 

9.10.1.1. Cada responsável técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação da (s) licitante (s). 

a) Prova de inscrição ou registro da licitante e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou conselho profissional competente, da localidade 

da sede da licitante, em vigor; 

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional (is) de nível 

superior, ou outro (s), reconhecido (s) pelo CREA, ou conselho profissional competente, detentor 

de atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no CREA da região, ou 

conselho profissional competente, onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) 

respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT que comprove (m) ter o (s) profissional (is) 

executado para órgão ou entidade da administração direta ou indireta, federal, estadual, municipal 

ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas similares 

as do objeto da presente licitação. 

c) O nome do responsável técnico indicado deverá constar nos atestados de responsabilidade 

técnica apresentados para qualificação técnica da licitante. 

9.10.1.2. Capacidade Profissional 

a) Relação dos serviços executados por profissionais de nível médio técnico/superior vinculados 

permanentemente à empresa e constante do seu registro/certidão de inscrição no CREA ou 

conselho profissional competente, em nome do profissional, como Responsável Técnico, 

comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto da licitação; 

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

privado, somente será (ão) aceito (s) com a (s) respectiva (s) certidão (ões) do CREA ou conselho 

profissional competente. 

c) Apresentar somente o(s) atestado (s) e/ou certidão (ões) necessário (s) e suficiente (s) para a 

comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

d) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 
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contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame. 

e) Anexar a (s) declaração (ões) individual (is), por escrito do (s) profissional (ais) apresentado (s) 

para atendimento às alíneas acima, autorizando sua (s) inclusão (ões) na equipe técnica, que irá 

participar na execução dos trabalhos. 

f) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos atestados: 

f.1) A (s) certidão (ões) e/ou atestado (s) apresentado (s) deverá (ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

I. Nome do contratado e do contratante; 

II. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

III. Localização das obras; 

IV. Serviços executados (discriminação e quantidades). 

f.2) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições 

acima, não serão consideradas pelo Pregoeiro; 

f.3) Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou 

conselho profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e discriminação dos serviços. 

f.4) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou 

ente público), deverá ser juntada à documentação; 

f.5) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi o 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos; ou 

f.6) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho (CTPS) e Ficha de Registro de 

Empresa – FRE, acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão; ou 

f.7) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução 

do objeto do atestado/certidão; 

g) Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou em outro conselho profissional 

competente, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada 

com o objeto da licitação. 

9.10.2. A contratante, para verificação da veracidade das declarações, poderá visitar as instalações 

da oficina, verificando ainda a sua adequação às atividades de manutenção. 
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9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte 

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

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

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.13. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

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

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

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

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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

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

da proposta subsequente. 

9.17. Como documentação de habilitação complementar, o licitante apresentará as seguintes 

declarações: 

9.17.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO IV). 

9.17.2. que está ciente e que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias (ANEXO V); 

9.17.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores (ANEXO VI); 

9.17.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição (ANEXO VII); 
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9.17.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 (ANEXO VIII). 

9.17.6. declaração da empresa em papel timbrado, informando sobre os equipamentos, 

aparelhamento e de todo o pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização dos serviços 

(ANEXO IX); 

9.17.7. declaração de que a empresa licitante está apta a realizar a prestação dos serviços 

imediatamente após a assinatura do contrato (ANEXO X); 

9.18. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10. DA VISTORIA 

10.1. As licitantes interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus responsáveis técnicos, do 

quadro permanente da empresa, poderão procurar o (s) responsável da (s) unidade (s) local (ais) da 

SETRAP na cidade de Macapá – AP, para efetuar a visita técnica do local dos serviços referidos no 

item 1 deste edital, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza 

dos trabalhos; 

10.2. As visitas técnicas poderão ser acompanhadas pelo (s) engenheiro (s) indicado (s) pela 

SETRAP que certificarão as visitas, expedindo os necessários atestados de visitas e informações 

técnicas. Esse atestado será juntado á documentação de habilitação nos termos do inciso III, do art. 

30, da Lei nº 8.666/93. 

10.3. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total 

responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 

(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance 

vencedor, para fins de pagamento. 
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11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993). 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternavas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob a pena de desclassificação. 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de 30 

(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

15. DA GARANTIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA CONTRATUAL 

15.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Item 9 e 19, respectivamente, do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

16. DO TERMO DE CONTRATO 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de 

Contrato. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob a pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no 

Termo de Referência, conforme item 16.3. 

16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF e/ou à PGE/AP para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
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observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do 

art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 

no item 19 do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de fiscalização e de aceitação do objeto e estão previstos nos item 15 do Termo de 

Referência, anexo I deste edital. 

19. REGRAS GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1. As regras acerca das regras gerais para prestação dos serviços são as estabelecidas no item 5 

do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DA CONTRATANTE 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 13 e 14, 

respectivamente, do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 22 do Termo de Referência, 

anexo I deste Edital. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

22.1.1. ADVERTÊNCIA, sempre fundamentada e por escrito, endereçada à Executora dos serviços, 

será indicada nos seguintes casos: 

a) Atraso na execução dos serviços; 

b) Irregularidade técnica na execução dos serviços; 

c) Inobservância das normas e regulamentos definidos para os serviços; 
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d) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à Prestadora 

de Serviço; 

22.1.2. MULTA, sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e 

percentuais: 

a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de 

fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de quinze dias 

corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

b) Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto e pela recusa em retirar nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos uma 

vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

c) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

22.1.3. Suspensão de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração 

estadual, por prazo máximo de 2 anos. 

22.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administrar, nos termos do art. 

87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. 

22.1.4.1. 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 Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

22.1.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

22.1.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

22.1.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando- 

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br ou por petição protocolada no endereço Secretaria de  Estado de 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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Transportes – SETRAP/GEA - End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP: 68.908-130, 

Macapá/AP, departamento de protocolo desta Secretaria. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

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

participantes e a Administração. 

24. DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

24.1. As regras acerca das regras gerais para recebimento dos serviços e da garantia da execução 

do objeto estão estabelecidas nos itens 17 e 18, respectivamente, do Termo de Referência, anexo I 

deste Edital. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro. 

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br/ 

e https://compras.portal.ap.gov.br/ também poderá ser lido e/ou obtido (em mídia) no endereço 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA - End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , 

CEP: 68.908-130, Macapá/AP, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

26. PARTES INTEGRANTES DO EDITAL 

26.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

26.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

26.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

26.4. ANEXO IV – Modelo de declaração de ME/EPP/MEI; 

26.5. ANEXO V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

26.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 

26.7. ANEXO VII – Modelo de declaração do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93; 

26.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 

26.9. ANEXO IX – Modelo de 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; 

26.10. ANEXO X – Modelo de declaração de que a empresa licitante está apta a realizar a prestação 

dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://compras.portal.ap.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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Aprovo o presente Termo de Referência, nos 

termos da Lei n⁰ 10.520/2002. 

Em ____/ __ /2021. 

 
 

 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

SETRAP 

 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos 

termos da Lei n⁰ 10.520/2002. 

Em / /2022. 

 
 
 

 
Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

SETRAP 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

PARA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E O CONTROLE 

GEOTÉCNICO E TECNOLÓGICO (SOLOS) PARA AS OBRAS VIÁRIAS 

EXECUTADAS PELA SETRAP/GEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Março / 2022 
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1 OBJETO 

 
Constitui o objeto deste Termo de Referência (TR) dar as diretrizes fundamentais para a 

Execução de serviços especializados de controle tecnológico para produção e aplicação 

de massa asfáltica e o controle geotécnico e tecnológico (solos) para as obras viárias 

executadas pela SETRAP/GEA. 

 
2 JUSTIFICATIVAS 

 
O presente TR visa regulamentar a contração de empresa(s) especializada(s) para a execução 

do Item 1 – OBJETO, conforme orçamentos, especificações e demais elementos técnicos que 

o compõem. Deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As 

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

serviços. 

A SETRAP/GEA, através dos Departamentos de Obras Viárias – DOV e de Engenharia e 

Produção Industrial – DEPI, executa como rotina, serviços de obras de terraplenagem, 

correção de solos e preparação de bases rodoviárias, assim como a produção e aplicação de 

pavimentação asfáltica como o cimento betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o tratamento 

superficial duplo (TSD). São serviços dirigidos à manutenção e melhoria das condições de 

tráfego nas vias estaduais e outras vias. 

Salienta-se que o modal de transporte rodoviário tem sido o predominante no Brasil. Neste 

sentido, com a conservação e a implantação de rodovias interligando as pequenas localidades, 

vilas agrícolas e comunidades isoladas, é que diversas populações locais conseguem acesso 

aos gêneros de primeira necessidade, outros bens de consumo e aos serviços públicos básicos. 

O controle da qualidade constitui-se em garantia de sucesso de toda a construção. As 

exigências de controle da qualidade e dos métodos de ensaios são especificadas para se 

assegurar que a obra responda às normas de qualidade mínima apropriadas ao comportamento 

desejado. Assim, a qualidade obtida em conformidade com as normas, por ocasião das obras, 

é um complemento à qualidade do projeto. 

Para alcançar o seu objetivo, o CONTROLE TECNOLÓGICO assegura a conformidade às 

normas e/ou às especificações e métodos de ensaio, verificando, por meio de ensaios, a 

qualidade dos serviços dos materiais e suas respectivas utilizações, conforme detalhamento 

dos anexos 6 e 7. Portanto, a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA se faz 

necessária visando atender a todos esses requisitos e garantir a qualidade dos serviços, uma 

vez que a Secretaria de Estado de Transporte – SETRAP – não possui laboratório próprio. 

 
3 DETALHAMENTO DOS OBJETOS 

 
A Tabela da seção 3.1, contém as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio 

eletrônico do COMPRASNET, assim como a listagem de serviços programadas para serem 

executadas durante a vigência dos referidos Contratos. Dada as especificidades dos serviços, a 

administração optou PELA DIVISÃO DO OBJETO EM DOIS ITENS, uma vez que na 

licitação por itens, o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um 
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serviço de forma autônoma, razão pela qual aumenta a competitividade do certame, pois 

possibilita a participação de várias empresas, assim como pela impossibilidade de fracionar a 

execução dos serviços de cada objeto. 

 
3.1 VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A licitação norteada por este TR deverá resultar em DOIS CONTRATOS, cujos valores 

máximos serão de acordo com os preços por item visualizados na Tabela 1, conforme 

VALOR MÁXIMO PREVISTO NO ANEXO 1. ORÇAMENTO BASE, CONSTANTE 

DESTE TR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s ao 

 

 

 

 

 

 

 

objeto   deste   Termo   de 

As 

des 

pes 

as 

vin 

cul 

ada 

Referência   correrão,   conforme   estrutura   programática 

21.101.1.26.782.00302083, código do município 160000, fonte de recurso 0.101, natureza de 

despensa 3.390.30, plano orçamentário 000001. Anexo 05. 

 
4 TIPO DE LICITAÇÃO PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
Indica-se a licitação para a seleção da empresa fornecedora, COMO SENDO DO TIPO 

PREGÃO ELETRÔNICO, criado pela Lei 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005 - que 

regulamenta o Pregão na forma eletrônica - aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei 

8.666/93. 

 
5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser realizados a partir de solicitação por escrito, por meio da 

fiscalização do contrato. 

5.1 MÃO DE OBRA 

Exige-se o emprego de mão de obra devidamente qualificada e especializada nas técnicas 

pertinentes para a execução de todos os ensaios especificados (Anexos 6 e 7), seguindo os 

parâmetros técnicos nas normas vigentes, em conformidade ao DNIT, IPR, ABNT, ou seja, os 

órgãos referências para a execução dos serviços demandados. A responsabilidade da 

Contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro. 

 

 
5.2 VEÍCULOS 

ITEM DISCRIMINAÇÂO UND MESES P. UNIT. Preço Total 

 
1 

Controle tecnológico para 

produção e aplicação de massa 

asfáltica. 

 
mês 

 
12 

 
R$ 

 
45.760,61 

 
R$ 

 
549.127,32 

2 
Controle geotécnico e 

tecnológico (solos). 
mês 12 R$ 44.966,51 R$ 539.598,12 

 

3 
 

TOTAL 
 

R$ 
 

1.088.725,44 
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A Contratada terá responsabilidade integral sobre os veículos (Veículo leve - tipo pick up 4x 

4 - (sem motorista) e Veículo van - tipo furgão - com motorista, o detalhamento é realizado 

nos anexos 2, 3 e 7) e equipamentos de sua propriedade ou fretados/subcontratados a 

terceiros, bem como, pelo transporte de trabalhadores ou materiais de qualquer natureza, de 

para as frentes de serviço, mesmo quando a cargo de subcontratadas. Os veículos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação de forma a garantir a segurança de seus ocupantes e 

da carga e evitar transtornos decorrentes de quebras e enguiços durante o percurso. Especial 

atenção deve ser dada à manutenção dos sistemas de freios, direção e injeção de combustível. 

Deve ainda apresentar limpeza compatível com o transporte em que é usado, não deve 

exceder sete anos de uso. No horário de expediente o uso dos veículos será exclusivamente 

para atender os serviços demandados pela fiscalização. 

Não será permitida a operação de veículos com sistema de abafamento de ruídos ou sistema 

de lacres danificados ou com emissões gasosas acima dos padrões regulamentados. Todos os 

veículos próprios, fretados ou contratados para utilização nos trabalhos devem conter pintura 

ou adesivo identificando-os, claramente, como pertencentes à obra ou a seu serviço. A 

Contratada deve exigir de seu pessoal que sejam respeitadas as leis de trânsito especialmente 

no que diz respeito às velocidades máximas de circulação estabelecidas. 

O veículo deve ser conduzido por motorista habilitado para o transporte em questão. Será 

obrigatório o porte, pelo motorista, de sua carteira de habilitação, da documentação do 

veículo, da autorização dada pela empresa para sua condução e da autorização dada pela 

autoridade competente (Detran, Polícia Rodoviária, etc.) para utilização do veículo no 

transporte. 

 
5.3 EQUIPAMENTOS 

Os Laboratórios devem ser aferidos, calibrados e equipados com aparelhos para os diversos 

tipos de estudos e ensaios, sendo eles DE ASFALTO E DE SOLOS, para a garantia da 

qualidade da execução das obras. A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos dos 

Laboratórios no Departamento de Engenharia e Produção Industrial (DEPI/SETRAP). 

 
5.4 ENSAIOS, RELATÓRIOS, LAUDOS 

A SETRAP ficará incumbida de acompanhar a execução e a frequência dos ensaios (Anexos 

6 e 7). A CONTRATADA deverá elaborar Relatórios diários, Mensais e anuais, assim 

como quando a fiscalização demandar, onde deverão constar todos os resultados obtidos, 

fotografias, bem como análises estatísticas dos mesmos, sugerir parâmetros técnicos e 

otimizações aos projetos de produção e aplicação de massa e correção de solo, conforme 

metodologia aplicada pelo DNIT. 

A CONTRATADA deverá elaborar os traços de massa asfáltica e TSD de acordo com os 

materiais existentes na usina e toda vez que houver mudanças nas características desses 

materiais deverá ser elaborado novo traço. Periodicamente, a Fiscalização poderá efetuar 

diretamente os ensaios para uma comprovação mais objetiva da calibração da aparelhagem e 

da produtividade dos ensaios realizados pela empresa. 

A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização laudos de calibragem e aferições dos 

diversos equipamentos que serão utilizados no Laboratório, antes do início de sua utilização, 

como por exemplo: balanças, prensa para Ensaio Marshall, e etc. Competirá à 
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CONTRATADA a instalação, manutenção e operação do laboratório completamente 

equipado para ensaios de asfalto. 

Todos os custos relativos à instalação, manutenção e operação do laboratório serão da 

responsabilidade da CONTRATADA, e deverão estar incluídos no preço proposto para 

execução do serviço. Poderão ser utilizados os serviços de laboratório de terceiros, aprovados 

pela Fiscalização, desde que atendam a todos os pré-requisitos elencados no escopo deste 

Termo de Referência. Todo ensaio deverá ter acompanhamento permanente e contínuo por 

parte da EMPRESA CONTRATADA para realização dos controles tecnológicos. 

Todos os ensaios deverão ser executados de acordo com que é solicitado pela Coletânea de 

Normas do DNIT inclusive aqueles necessários à liberação de serviços em campo (p.ex. 

grau de compactação na pista). Os anexos 5 e 6 listam os ensaios demandados por este TR, 

contudo, caso haja mudança técnica ou nas normas oficiais com a supressão ou acréscimo de 

novos ensaios e metodologia, a contratada deverá acrescentar, conforme haja a necessidade, e 

sem ônus para esta SETRAP. 

 
5.5 MOBILIÁRIO 

A SETRAP irá fornecer instalações físicas em perfeitas condições para a montagem do 

laboratório na Usina, contudo, sem mobiliário, neste sentido foi inserido a composição um 

item para suprir esta demanda que pode ser melhor detalhado nos Anexos 2, 3 e 7. 

 
5.6 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Será adotado o parâmetro por dia útil trabalhado da composição da equipe (mês = 100%), de 

modo que os dias faltantes serão descontados em percentuais. 

 
5.7 JORNADA DE TRABALHO 

O regime de jornada de trabalho será de quatro horas diárias, das 08:00 às 12:00 para 

os serviços contratados, de segunda a sexta. 

 
6 METODOLOGIA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A contratação dos serviços do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n° 

10.520/02 e com o Decreto Estadual nº 2.648/07 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei 

Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações. Adotar-se-á como 

critério de adjudicação o MENOR VALOR POR ITEM. 

 
7 PROPOSTA DA LICITANTE 

 
7.1 Com base no orçamento apresentado pela SETRAP no edital de licitação, a consultoria 

apresentará sua proposta de preços, por meio de orçamento detalhado, contendo todos os itens 

previstos no orçamento referencial. 

7.2 No orçamento proposto, não poderá haver preço unitário inexequível, assim como não 

poderá haver preço unitário com valor superior ao do orçamento referencial. Desta forma, o 
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orçamento proposto será menor ou igual ao orçamento referencial da SETRAP. 

7.3 A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo 

licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes 

destes Termos de Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

7.4 Descrição dos materiais ou serviços observados às mesmas especificações constantes dos 

Projetos de Engenharia, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as 

características do material ou serviço ofertado, bem como preços unitários e totais; 

7.5 O Licitante não poderá utilizar preços superiores aos estabelecidos pela Instrução de 

Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012 em sua proposta de preços, sejam eles no preço 

dos insumos ou no valor total de cada serviço. Não serão permitidas alterações nas 

quantidades dos serviços da Planilha de Orçamento de Supervisão de Obras constante deste 

Termo de Referência; 

7.6 O Prazo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

assinatura e o prazo de garantia conforme edital; 

7.7 Modelos de proposta de preços dos Serviços a serem enviadas pelo Licitante vencedor da 

fase de lances: 

 
8 PROPOSTA DE PREÇOS 

 
As licitantes deverão apresentar suas propostas de preços conforme as planilhas 

apresentadas no Anexo I – Orçamento Estimado e Cronograma. 

8.1 As empresas deverão ainda, além de anexar no campo próprio do sistema 

COMPRASNET, encaminhar, obrigatoriamente via e-mail, a ser informado pelo Pregoeiro 

durante a sessão Pública, o arquivo eletrônico da Proposta de Preços, na forma de planilha 

eletrônica protegida, que permita somente a cópia dos dados inseridos, com a finalidade de 

facilitar a análise da referida proposta por parte do Pregoeiro. 

 
9 HABILITAÇÃO 

 
9.1 CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE 

9.1.1 Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação das Licitantes. 

 
 Prova de inscrição ou registro da Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou conselho profissional 

competente, da localidade da sede da Licitante, em vigor. 

 Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente profissional(is) de nível 

superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, ou conselho profissional competente, 

detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da 

região, ou conselho profissional competente, onde os serviços foram executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acerto Técnico – CAT que 

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração 
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direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

privada, serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

 O nome do responsável técnico indicado deverá constar nos atestados de responsabilidade 

técnica apresentados para qualificação técnica da licitante. 

 
9.2 Capacidade Profissional 

9.2.1 relação, mediante o preenchimento do requisitos abaixo, dos serviços executados por 

profissionais de nível médio técnico/ superior vinculados à empresa e constante do seu 

Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do 

profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de 

capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, 

relacionados nos Anexos 6 e 7: 

 
 O atestado e/ou certidão, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

somente será aceito com a respectiva certidão do CREA ou Conselho Profissional 

competente. 

 Apresentar somente o atestado e/ou certidão necessário e suficiente para a comprovação do 

exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

 Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de 

serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

 Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será feita através do ato 

constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente 

atualizada. 

 Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

 
a) A certidão e/ou atestado apresentado deverá conter as seguintes informações básicas: 

 
 Nome do contratado e do contratante; 

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

 Localização das obras; 

 Serviços executados (discriminação e quantidades). 

 O atestado e/ou certidão de capacidade técnica deverá ter sido emitido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou 

Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e discriminação dos serviços. 

 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão 

ou ente público), deverá ser juntada à documentação: 

 
9.2.2 Certidão comprobatória de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis 

técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou em outro conselho 

competente, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade 

relacionada com o objeto da licitação. 
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10 VISTORIA 

 
10.1 As licitantes interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus Responsáveis 

Técnicos, do quadro permanente da empresa, poderão procurar o(s) Responsável da(s) 

Unidade(s) Local (is) da SETRAP na Cidade de Macapá - AP, para efetuar a visita técnica do 

local dos serviços referidos no item 1, para constatar as condições de execução e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

10.2 As visitas técnicas poderão ser acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) indicado(s) pela 

Secretaria de Estado de Transporte que certificarão as visitas, expedindo os necessários 

atestados de visitas e informações técnicas. Esse atestado será juntado à Documentação de 

Habilitação nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer 

informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a SETRAP através do e-mail: 

cpl@setrap.ap.gov.br. 

10.3 Nos casos em que a empresa não desejar realizar a visita técnica, esta deverá apresentar 

Declaração de que tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os 

serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a qual será 

juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 

8.666/93 de 21/06/93. A licitante não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de 

qualquer fato, condição ou peculiaridade inerente à natureza dos trabalhos. 

 

 
11 LOCAL DE PRESTAÇÃO/ENTREGA DOS SERVIÇOS 

 
11.1 LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

O futuro contrato para os serviços de do presente termo de referência contará com a alocação 

de equipes na área operacional do Departamento de Engenharia e Produção Industrial 

(DEPI/SETRAP) que fica localizado nas rodovias AP 010 e 020, no distrito industrial de 

Santana, a qual está logisticamente ligada à malha rodoviária estadual do Amapá. 

11.1.1 Atuando em local indicado e aprovado pela Secretaria, quando da mobilização das 

equipes do contrato. 

11.1.2 As Equipes serão alocadas, conforme necessidade, periodicamente avaliada pelo fiscal 

do contrato, de acordo a respectiva demanda de serviços. Ficando resguardado o direito da 

SETRAP em alterar, conforme conveniência administrativa, e de solicitar que as equipes se 

desloquem para visitas técnicas aos trechos de obras, visando a coleta de material e de 

informações pertinentes à elaboração dos Produtos previstos. 

 

 
11.2 LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Os serviços executados serão entregues ou via protocolo geral da SETRAP ao fiscal do 

contrato, designado por meio de portaria expedida pela SETRAP, como representante da 

Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto 

contratado, conforme dispõe o Art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim 

mailto:cpl@setrap.ap.gov.br
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como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução deste 

Objeto. 

 
12 GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser executados a contento e concluídos conforme cronograma, de forma 

satisfatória, encontrando-se substancialmente concluídos de acordo com as condições técnicas 

e as Normas Técnicas em vigor no DNIT/ABNT e outros afins, para os serviços desta 

natureza, ressalvando o contido no disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro. O 

recebimento (provisório ou definitivo) dos serviços está disciplinado no Art. 73 da Lei n.º 

8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, e não elimina o dever da contratada em responder pela 

integridade do serviço e de vícios, mesmo que estes se revelem em momento posterior ao 

recebimento, pela impossibilidade detecção na ocasião, devendo responder por eles. 

 
13 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 
13.1 A empresa vencedora da licitação será responsável pelo cumprimento integral das 

exigências constantes do Edital, das normas e especificações de serviços, pertinentes aos 

serviços técnicos objeto do presente Termo de Referência, assim como, pelas demais 

atribuições descritas no Anexo I - Termo de Referência. 

13.2 Apresentar, na documentação de habilitação, relação contendo os nomes e respectivas 

funções dos profissionais indicados para compor a equipe técnica indicada para Habilitação 

Profissional da Licitante. Para cada profissional indicado, deverão ser relacionados os 

Números das Certidões de Acervos Técnicos – CAT e dos Respectivos Atestados que 

comprovam sua capacidade técnica. A quantidade de atestados e respectivas certidões deverão 

se restringir ao exigido. 

13.3 Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter(em) Capacidade Técnica 

Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatório, durante todo o período 

efetivo de execução do contrato, para as quais foi(ram) habilitado(s). 

13.4 Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica habilitada 

(capacidade operacional e/ou capacidade profissional da licitante) por outro(s) que, na forma 

deste Anexo I, comprove (em) por meio atestado(s) ou certidão (ões) ou declaração (ões) e 

respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional (is) 

competente(s), possuir capacitação técnica igual ou superior aos substituídos. 

13.5 Possíveis alterações na composição ou na quantidade de profissionais da equipe alocada 

para execução dos serviços, poderão ocorrer mediante prévia solicitação pela contratada e 

aprovação formal da SETRAP, ou ainda, quando solicitadas pelo fiscal. 

13.6 Elaborar o cronograma físico financeiro, detalhando todas as etapas de execução do 

serviço dentro da metodologia que será adotada pela empresa, dentro dos prazos estabelecidos 

para sua conclusão, para análise e aprovação da fiscalização da SETRAP. 

13.7 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, 

em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o 

caso, equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 
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13.8 Providenciar junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

13.9 Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do 

contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a SETRAP, cabendo à licitante 

vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor. 

13.10 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

técnicos e empregados, no desempenho dos serviços. 

13.11 A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do 

contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAP, nem poderá onerar 

o objeto desta concorrência, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAP; 

13.12 Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários 

ao contrato. 

13.13 Manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente habilitados para 

acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pelas construtoras e supervisoras; 

13.14 Manter, durante todo o período da execução efetiva dos serviços, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

13.15 Manter a quantidade de equipamentos e de veículos, assim como, a quantidade de 

imóveis necessários e suficientes para o perfeito acompanhamento de execução das obras e 

dos serviços de supervisão. 

13.16 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 

prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento 

do presente edital. 

13.17 Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato que será 

celebrado como a SETRAP, a empresa vencedora deverá cumprir as exigências Sindicais e/ou 

de Conselhos Profissionais, quanto aos valores mínimos de salários estabelecidos para a 

categoria profissional correspondente. 

 
14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – SETRAP 

 
A SETRAP deverá indicar um ou mais representantes da Administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o Art. 67 

da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais 

disposições legais para contratação e execução do contrato. 

Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o 

objeto desta licitação. 

 

 
15 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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15.1. A SETRAP indicará por meio de Portaria, um representante da Administração para 

acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes aos objetos contratados. 

15.2. Ao fiscal do contrato compete comunicar formalmente à Contratada, a decisão tomada 

relativamente às quantidades de Produtos, profissionais e/ou técnicos, de equipamentos, de 

veículos, de imóveis etc., a serem mobilizados e/ou desmobilizados, de forma que não haja 

ociosidade de quantitativos e que atenda plenamente ao ritmo de execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência. 

15.3. Caberá ao fiscal do contrato designado por Portaria, fazer cumprir todas as exigências 

técnicas e as responsabilidades da Contratada, descritas neste Termo de Referência, assim 

como, a elaboração da planilha de cálculo dos quantitativos de serviços executados 

mensalmente, em conformidade com as regras dispostas acima. 

15.4. Todas as ações relativas à gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato seguirão 

as diretrizes de parametrização e especificações constantes no “Manual de Diretrizes para 

Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos” do DNIT. 

15.5 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados; 

15.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 

15.7 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.8 Durante o período de execução do objeto, a Empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representá-la sempre que for necessário. 

 
16. PRAZOS DE EXECUÇÃO / VIGÊNCIA DO CONTRATO / PRORROGAÇÃO 

DOS PRAZOS 

 
16.1 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo de execução dos serviços será de DOZE MESES dias consecutivos. O início da 

execução do objeto contratado deverá ocorrer imediatamente após a emissão da Ordem de 

Serviço (O.S), devidamente assinada pela contratada, pelos fiscais nomeados mediante 

portaria, conjuntamente a autorização por escrito do ordenador de Despesa – (Secretário de 

Estado de Transporte). 

O início da contagem do prazo de execução dos serviços será contado em dias consecutivos a 

partir da data de entrega da Ordem de Serviço. 

 
16.2 DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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O prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da publicação do 

extrato do contrato no D.O.E e/ou D.O.U a depender da fonte do recurso, respeitados e 

incluídos os prazos estabelecidos no art. 73, I, a e b, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, quanto aos prazos para recebimento de obras e serviços. 

 
16.3 PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

O prazo de vigência do contrato estabelecido poderá ser prorrogado por até igual vigência do 

prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 

e suas alterações posteriores. 

O prazo de execução dos serviços admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 

contrato, assegurado a manutenção de seu equilíbrio econômico financeiro, desde que ocorra 

algum dos seguintes motivos, devidamente autuados nos processos, conforme estabelece o 

parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93. 

I – Alteração do projeto ou especificações, pela administração; 

II – Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração; 

IV- Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

V- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

administração em documento contemporâneo à sua concorrência; 

VI – Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 

do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

Com base no disposto no §2º, art. 57 da lei 8666/93, toda prorrogação contratual, seja de 

prazo de vigência ou de execução, deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

 
16.4 TERMOS DO CONTRATO 

16.4.1 Órgão participante deste certame, será formalizada por intermédio de Instrumento 

Contratual e ocorrerá no momento em que surgir a necessidade de realização dos serviços, 

bem como quando conveniente e oportuno à Administração Contratante; 

16.4.2 A convocação da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual 

correspondente que deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

decair o direito execução do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, 

quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração; 

16.4.3 A recusa injustificada em assinar o Contrato implicará na inexecução total do 

compromisso assumido, sujeitando a contratada à aplicação das sanções legalmente previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 

16.4.4 Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 
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conformidade com sua minuta, em expressão e substância; 

16.4.5 Ao assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicada obriga-se a realizar o objeto 

conforme especificações e condições contidas neste instrumento, em seus anexos e também na 

proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições 

dispostas no presente Termo de Referência; 

16.4.6 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 12 

(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo, no interesse da 

Administração, ser prorrogado conforme o disposto no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
17 RECEBIMENTO DOS OBJETOS 

 
17.1. O recebimento provisório e definitivo dos serviços se dará conforme Art. 73 da Lei 

8.666/93. Para tanto, os serviços deverão ter sido executados com qualidade e atendendo às 

especificações, normativos e manuais técnicos do DNIT e da ABNT. 

17.2. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, 

os equipamentos após a regular realização dos serviços, objetos deste Termo, serão recebidos: 

a) Provisoriamente, através de servidor designado para este fim, o qual deverá realizar um 

teste no equipamento, de modo a verificar o seu correto funcionamento, relativo aos serviços 

executados. Realizado o teste, será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado pelas 

partes, em até 02 (dois) dias da entrega dos equipamentos; 

b) Definitivamente, através de comissão ou servidor designado, representando a 

Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento provisório, observado o 

disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 

 
18 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará 

garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 

liberada de acordo com as condições previstas no edital, conforme disposto no art. 56 da Lei 

nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais: 

 
a) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 

máximo de 2% (dois por cento). 

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme 

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993; 

d) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
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 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

Contratada; 

 
e) A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

 
 Seguro garantia; 

 Fiança Bancária. 

 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco localizado do Brasil em conta 

específica com correção monetária, em favor do contratante; 

 
f) No caso de caução com títulos da dívida pública estes deverão estar acompanhados de 

laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a 

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

g) No caso da opção pelo seguro garantia, esta será feita mediante entrega da competente 

apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da SETRAP, cobrindo o 

risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada 

providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da 

SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

h) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item d; 

i) No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do 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. 

j) A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60(sessenta) dias 

consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços. 

l) No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

m) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

n) A contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

 

 Caso fortuito ou força maior; 

 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados 

pela Contratante; 
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 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

 
o) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do 

menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 

1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à 

diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 

proposta. 

p) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas acima. 

q) Será considerada extinta a garantia: 

 
 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, deque a Contratada cumpriu todas as cláusulas 

do contrato; 

 No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 

ocorrência de sinistros. 

 
19 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO 

 
a) A parcela dos preços contratuais, em Reais, deverá ser reajustada pelo IPCA, 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 n.º 10.192, de 14/02/01, sendo o índice do orçamento referente ao mês do 

orçamento da SETRAP. 

b) Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for 

superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, ou 

seja, nos contratos de prazo que for inferior a 1 (um) ano. 

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

R = (I1– I0) / I0 x V 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

 
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 
d) O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações 

financeiras das companhias de capital aberto. 
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e) Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas 

que compõem esses itens deverão ser desmembradas passando cada parcela a ser corrigida 

pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT n.º 02/2002 de 

09/09/2002. 

f) Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

 
20 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, a fim de se 

identificar os pressupostos caracterizadores da infração e a precisa extensão da penalidade 

cabível, serão incluídas no contrato as Sanções passíveis de serem aplicadas. 

20.1 Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10.520/2002 e 

subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não 

aceitar ou retirar a nota de empenho; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

h) Comportar-se de modo inidôneo; 

i) Fizer declaração falsa; 

j) Cometer fraude fiscal. 

20.2 A licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 

ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o 

máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

legalmente previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 
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f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o conseqüente 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de 

até cinco anos; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

20.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

20.4 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

20.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na 

Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n.º 

8.666/93 e na Lei n.º 9.784/99; 

20.6 A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, 

devendo tais ocorrências serem informadas ao órgão gerenciador do Registro de Preços; 

20.7 Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade 

competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas; 

20.8 As situações dispostas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93 poderão ensejar, a critério da 

Administração, a rescisão unilateral do contrato. 

 
21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1 Do contrato, regulado pelas instruções constantes destes termos de referência e seu(s) 

Anexo(s), decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos 

serviços objeto desta licitação. 

21.2 Ficam determinados que os projetos, especificações e toda a documentação relativa aos 

serviços relacionados nestes termos de referência são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado 

especificado e válido. 

21.3 A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no Edital, inclusive 

do recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço durante toda 

execução do contrato. 
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21.4 Às licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei 

nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

21.5 O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços dos 

serviços propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e 

bonificações. 

 
22 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS 

 
22.1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O andamento físico dos serviços objeto desta licitação deverá ser sempre compatível, tanto 

pela quantidade e especialidades de profissionais tecnicamente habilitados para acompanhar o 

ritmo dos trabalhos executados, quanto pela quantidade de equipamentos e veículos, assim 

como, quanto aos mobiliários disponibilizados para os funcionários da Contratada. 

O pagamento dos serviços executados mensalmente se processará na forma de 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os 

itens previstos no orçamento referencial da SETRAP e os respectivos valores propostos pela 

empresa vencedora da licitação, executados no período da medição, dentro dos limites 

previstos no Cronograma Físico-Financeiro. 

Os serviços serão entregues por meio de relatórios diários, mensais e anual onde serão 

submetidos à análise técnica da SETRAP. Serão considerados aceitos aqueles relatórios que 

apresentarem parecer técnico favorável à sua aceitação. 

As análises da SETRAP terão como referência técnica e normativa, o disposto neste Termo de 

Referência e ainda, às instruções, normativos, orientativos internos ou às jurisprudências 

pertinentes. Assim como as análises da SETRAP, a Contratada também deverá observar e 

cumprir tais determinações técnicas e normativas para que o resultado do seu produto seja 

considerado em condições de recebimento e conseguintemente de liquidação e pagamento. 

Ressalta-se, entretanto, que as análises técnicas da SETRAP não correspondem à verificação 

integral do trabalho, o que equivaleria a refazer o projeto; também não modifica a 

responsabilidade dos seus autores, formalizada pela Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART). Trata-se de um trabalho de verificação que assegure a SETRAP que o objeto 

contratado atende às condições do Contrato, do Termo de Referência e dos normativos 

vigentes. 

 
22.2 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

O valor mensal a preços iniciais (PI) a ser medido pela Contratada, será sempre igual ao total 

obtido com produto dos quantitativos de Produtos efetivamente entregues, pelos respectivos 

preços unitários propostos. As medições serão processadas mensalmente, baseadas nos 

Produtos entregues e demais despesas correlatas, acordadas. Os preços serão os constantes da 

Proposta de Preços aprovada. Os quantitativos a serem medidos mensalmente serão obtidos, 

na medida em que forem cumpridas as disposições a seguir: 

 
22.2.1 Entregues e aceitos os Produtos resultantes dos serviços técnicos, ou seja, ensaios, 

relatórios diários, semanais e anuais, registros de ocorrência, traços. 
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A SETRAP pagará à contratada pelos serviços executados, tendo como base a composição de 

cada equipe por item, por meio dos preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a 

incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido 

que os preços 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 contidas no Termo de 

Referência, Anexos e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 

remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

O reajustamento de preços do contrato deverá ocorrer após decorrido o prazo 01 (um) ano do 

mês/ano adotado como referência para o orçamento da proposta vencedora, que deverá ser o 

mesmo do orçamento referencial da SETRAP. 

Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da SETRAP, a 

nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada ao setor competente após 

devidamente atestada pela fiscalização. 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. 

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, 

serão atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 

pelos índices de variação do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal 

regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela 

SETRAP até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da contratada 

previstas no Art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, acerca da situação cadastral do contratado 

(SICAF e outros pertinentes) e consulta ao CADIN e outros pertinentes, nos termos do art. 6º, 

II, da Lei nº 10.522/2002. 

A cada processo de medição deverá ser anexada declaração individual firmada por cada 

membro da equipe técnica da Contratada afirmando, formalmente e sob as penalidades 

cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes ao período que está sendo 

medido. Estes técnicos deverão ser os mesmo que foram pontuados no julgamento da 

proposta técnica da Contratada durante o processo licitatório, ou outros que, com autorização 

expressa da SETRAP, os tenham substituído na forma deste Termo de Referência. No 

processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a real 

alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. Nas medições que abrangem mais de 

um município, o cálculo deverá ser realizado por município abrangido, sendo vedada a 

utilização do critério da média ponderada entre os diversos municípios e suas alíquotas. 

 
22.3 DO PAGAMENTO 

O Pagamento será realizado mensalmente, após a regular prestação dos serviços, mediante o 

processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de 

Estado da Fazenda (SEFAZ-AP). O valor mensal da contratação corresponderá ao 

ressarcimento dos serviços efetivamente prestados pela contratada na manutenção dos 

equipamentos, de acordo com as fichas de manutenção apresentadas no mês, acrescidos do 

valor relativo a peças e componentes, se houver. 
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É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) 

Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) à prestação dos serviços, acompanhada dos 

documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e 

Ministério do Trabalho (CNDT), junto à Administração contratante, para sua devida 

certificação, conforme disposto no Artigo 29 da Lei 8.666/93 e no Art. 7º do Decreto Estadual 

nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011. O Pagamento será creditado em favor da empresa, 

através de ordem bancária, na entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado 

informar com clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Faturas(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante 

o fornecimento do objeto. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do 

valor inicial; 

Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 
I= (TX/100) 

365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da parcela em atraso 

 
23 BASE DE PREÇOS UTILIZADA NO ORÇAMENTO 

 
As composições deste TR, foram elaboradas utilizando os preços unitários de mão-de-obra, 

equipamentos e outros custos por elencados nas seguintes bases: 

a) Preços obtidos do Relatório de custos gerais e benefícios e despesas indiretas - BDI, 

outubro/2021; 

b) Preços obtidos do SICRO 2: Relatório Sintético de mão de obra; tabela Norte, 

desonerados, outubro/2021; 

c) Preços obtidos do Relatório de consolidação dos custos de mão de obra, outubro/2021. 

 

Santana - AP, 18 de março de 2022. 
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Engº José Alfredo Brito Botelho 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

Engº Ruy Guilherme Smith 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

PARA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E O CONTROLE 

GEOTÉCNICO E TECNOLÓGICO (SOLOS) PARA AS OBRAS VIÁRIAS 
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GOVERNO DO ESTADO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

ANEXO 1 - ORÇAMENTO BASE 

OBJETO: Execução de serviços especializados de controle tecnológico para produção e aplicação de massa asfáltica e o controle geotécnico e 

tecnológico para as obras viárias executadas pela SETRAP/GEA. 

ITEM DISCRIMINAÇÂO UND MESES P. UNIT. 
Preço Total 

R$ 
1 CONTROLE TECNOLÓGICO PARA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA mês 12 R$ 45.760,61 R$ 549.127,32 
2 CONTROLE GEOTÉCNICO E TECNOLÓGICO (SOLOS) mês 12 R$ 44.966,51 R$ 539.598,12 
3 TOTAL R$ 1.088.725,44 

 

Santana, de de 2022. 

  

 

 
Engº José Alfredo Brito Botelho 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

 

 

 
Engº Ruy Guilherme Smith 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

 

 

 
 

Eng.Thiago dos Santos Damasceno 
Analista de Infraestrutura/SETRAP 



 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

 
ANEXO 2 - PLANILHA DE CUSTO 

CONTROLE TECNOLÓGICO PARA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA 

 
Execução de serviços especializados de controle tecnológico para produção e aplicação de 

massa asfáltica e o controle geotécnico e tecnológico para as obras viárias executadas pela 

SETRAP/GEA. 

Ref: jan/21 PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

QTDE (dia) 

 

MESES 

 
QTDE 

(ocupantes) 

 

Salário R$ 

 
Encargos 

totais % 

 
Salário + 

Encargos 

 
TOTAL em 12 

meses (R$) 

I - CUSTOS DIRETOS 

(A)  MÃO DE OBRA 

1 Engenheiro - P9812 - SICRO* 0,50 12,00 1,00 12.506,18 0,58 19.759,76 118.558,56 

2 Laboratorista - P8098 ** 0,50 12,00 1,00 2.024,79 1,22 4.495,03 26.970,18 

3 Auxiliar de laboratório - P8027 ** 0,50 12,00 5,00 1.518,59 1,37 3.599,06 107.971,80 

  
TOTAL DE A 

  
253.500,54 

 

(B)  CUSTOS ADMINISTRATIVOS (30,43% SOBRE A ) 
 

30,76% 
***

 
  

77.976,77 

 

 
(C)  DESPESAS GERAIS (veículos) 

 
Qtde 

Hora  Hora 

Produiva Improduiva 

176 44 

 
Meses 

 
Custo mensal (R$) 

 

Custo anual 

(R$) 

1 
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista #) - 

E8891 *** 

 

0,50 
 

70,68 
 

22,78 
 

12,00 6.675,44 80.105,28 

2 Van furgão - 93 kW (com motorista) - E8887 *** 0,50 66,65 37,39 12,00 6.687,78 80.253,36 

 

(D)  DESPESAS GERAIS (Equipamentos) Qtde (dia) 
 

Meses 
Custo 

Ocupantes  
Custo anual 

mensal  (R$) 

3 Laboratório de asfalto - B8955 *** 0,50 12,00 5.827,36 - 34.964,16 

4 Escritório mobiliário - B8953 *** 0,50 12,00 531,60 7,00 22.327,20 

TOTAL 217.650,00 

TOTAL 549.127,31 

* Preços obtidos do SICRO: Relatório Sintético de mão de obra; tabela Norte, Amapá Desonerados, Out/2021 - DNIT. 
 

** Preços obtidos do Relatório de consolidação dos custos de mão de obra, Out/2021 - DNIT. 
 

*** Preços obtidos do Relatório de custos gerais e benefícios e despesas indiretas - BDI, Out/2021 - DNIT. 
 

# Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW sem motorista, destinado ao engenheiro, laboratorista e suporte a fiscalização. 
 

 

Santana, de de 2022. 

 

 

 
 

 

Engº José Alfredo Brito Botelho 
Analista de Infraestrutura/SETRAP 

 

 

 

 

 

 
Engº Ruy Guilherme Smith 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

 

 

 

 
 

Eng.Thiago dos Santos Damasceno 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 



 

 

 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

 
AENXO 3 - PLANILHA DE CUSTO 

CONTROLE GEOTÉCNICO E TECNOLÓGICO (SOLOS) 

 
Execução de serviços especializados de controle tecnológico para produção e aplicação de 

massa asfáltica e o controle geotécnico e tecnológico para as obras viárias executadas pela 

SETRAP/GEA. 

Ref: jan/21 
 PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

QTDE (dia) 

 
 

MESES 

 
QTDE 

(ocupantes) 

 
 

Salário R$ 

 
Encargos 

totais % 

 
Salário + 

Encargos 

 
TOTAL em 12 

meses (R$) 

I - CUSTOS DIRETOS 

(A)  MÃO DE OBRA 

1 Engenheiro - P9812 - SICRO* 0,50 12,00 1,00 12.506,18 0,58 19.759,76 118.558,56 

2 Laboratorista - P8098** 0,50 12,00 1,00 2.024,79 1,22 4.495,03 26.970,18 

3 Auxiliar de laboratório - P8027** 0,50 12,00 5,00 1.518,59 1,37 3.599,06 107.971,80 

  
TOTAL DE A 

  
253.500,54 

 

(B)  CUSTOS ADMINISTRATIVOS (30,43% SOBRE A ) 
 30,76% 

***
   

77.976,77 

 

 
(C)  DESPESAS GERAIS (veículos) 

 
Qtde 

Hora 

Produiva 

176 

Hora 

Improduiva 

44 

  
Meses 

 
Custo mensal (R$) 

Custo anual 

(R$) 

1 
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista #) - 

E8891*** 
0,50 70,68 22,78 12,00 6.675,44 80.105,28 

2 Van furgão - 93 kW (com motorista) - E8887*** 0,50 66,65 37,39 12,00 6.687,78 80.253,36 

 

(D)  DESPESAS GERAIS (Equipamentos) 
 

Qtde (dia) Meses 
Custo 

mensal 
Ocupantes 

Custo anual 

(R$) 

3 Laboratório de solos - B8957*** 0,50 12,00 4.239,17 - 25.435,02 

4 Escritório mobiliário - B8953*** 0,50 12,00 531,60 7,00 22.327,20 

TOTAL 208.120,86 

TOTAL 539.598,17 

* Preços obtidos do SICRO: Relatório Sintético de mão de obra; tabela Norte, Amapá Desonerados, Out/2021 - DNIT. 
 

** Preços obtidos do Relatório de consolidação dos custos de mão de obra, Out/2021 - DNIT. 
 

*** Preços obtidos do Relatório de custos gerais e benefícios e despesas indiretas - BDI, Out/2021 - DNIT. 
 

# Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW sem motorista, destinado ao engenheiro, laboratorista e suporte a fiscalização. 
 

Santana, de de 2022. 

 

 
 

 

Engº José Alfredo Brito Botelho 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

 

 
 

 

Engº Ruy Guilherme Smith 
Analista de Infraestrutura/SETRAP 

 

 
 

Eng.Thiago dos Santos Damasceno 
Analista de Infraestrutura/SETRAP 



 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 
Execução de serviços especializados de controle tecnológico para produção e aplicação de massa asfáltica e o controle geotécnico e tecnológico para as obras viárias executadas 

pela SETRAP/GEA. 

 

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 
ITEM MATERIAL TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

 
1 

CONTROLE TECNOLÓGICO PARA 

PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA 

ASFÁLTICA 

549.127,32 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 45.760,61 

 

50,44% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 

8,333% 

 
2 

 
CONTROLE GEOTÉCNICO E 

TECNOLÓGICO (SOLOS) 

539.598,12 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 44.966,51 

 
49,56% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

 
8,333% 

TOTAL 
1.088.725,44 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 90.727,12 

100,00% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 

 

Santana, de de 2022. 

 
 
 
 

 
  

Engº José Alfredo Brito Botelho 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 
Engº Ruy Guilherme Smith 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

Eng.Thiago dos Santos Damasceno 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 



ANEXO 6 - Asfalto 
 

 

 
 
 

ENSAIO DE MARSHALL PARA MISTURAS BETUMINOSAS (DNER-ME-43-64 / 

ASTM-D 1559-58 T / NBR 8352) 

 

ENSAIO DE EXTRAÇÃO DE BETUME (ABNT-MB-166 / DNER-DPT-M-53-63) 

 

ENSAIO DE ADESIVIDADE DE AGREGADOS A LIGANTES BETUMINOSOS 

(DNER-ME-79-63) 

 

ENSAIO DE PENETRAÇÃO EM MATERIAIS BETUMINOSOS (NBR 6576) 

 

ENSAIO DE PONTO DE FULGOR DE COMBUSTÃO (ABNT-MB 50 / ASMT-D- 

92) 

 

ENSAIO DE PONTO DE AMOLECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 

(NBR 6560) 

 

PROJETOS DE CBUQ 

 

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ABRASÃO “LOS ANGELES” (DNER-ME – 

035/98) 

 

ENSAIO DE DENSIDADE APARENTE (DNER-ME – 081/98) 

 

ENSAIO DE DENSIDADE REAL DOS AGREGADOS (DNER-ME – 084/95) 

ENSAIO DE EQUIVALENTE DE AREIA (DNER-ME – 054/97) 

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE IMPUREZA ORGANICA (DNER-ME – 055/95) 



ANEXO 7 - Solos 
 

 

 

 
Agregados Abrasão "Los Angeles" DNER-ME 

035-94 

ABNT-NBR 

NM .051-01 

Solos Massa Específica Aparente 

"In Situ" - Método do 

Balão de Borracha 

DNER-ME 

036-94 

 

Solos Preparação de Amostras 

para Ensaios de 

Caracterização 

DNER-ME 

041-94 

 

Solos Índice Suporte Califórnia 

utilizando Amostras não 

Trabalhadas 

DNER-ME 

049-94 

 

Solos Análise Granulométrica DNER-ME 

051-94 

 

Solos Teor de Umidade - 

Método do Speedy 

DNER-ME 

052-94 

 

Solos Análise Granulométrica 

por Peneiramento 

DNER-ME 

080-94 

 

Solos Limite de Plasticidade DNER-ME 

082-94 

 

Solos Fatores de Contração DNER-ME 

087-94 

 

Solos Teor de Umidade - 

Método Expedito do 

Álcool 

DNER-ME 

088-94 

 

Solos Massa Específica Aparente 

"In Situ" - Frasco de Areia 

DNER-ME 

092-94 

 

Solos Densidade Real DNER-ME 

093-94 

 

Solos Limite de Liquidez DNER-ME 

122-94 

 

Solos Compactação utilizando 

Amostras não Trabalhadas 

DNER-ME 

129-94 

 

Solos Módulo de Resiliência DNER-ME 

131-94 

 



 

 

Agregados Massa Específica Aparente DNER-ME 

153-97 

 

Solos Compactação utilizando 

Amostras Trabalhadas 

DNER-ME 

162-94 

 

Solos Compressão Axial de 

Corpos de Prova 

Cilíndricos - Solo Cimento 

DNER-ME 

201-94 

 

Solos Moldagem e Cura de 

Corpos de Prova 

Cilíndricos - Solo Cimento 

DNER-ME 

202-94 

 

Solos Durabilidade através da 

Perda de massa por 

Molhagem e Secagem - 

Solo Cimento 

DNER-ME 

203-94 

 

Solos Teor de Umidade DNER-ME 

213-94 

 

Solos Relação entre Teor de 

Umidade e Massa 

Específica Aparente - Solo 

Cimento 

DNER-ME 

216-94 

 

Agregados Teor de Argila em Torrões  ABNT-NBR 

7.218-87 

Agregados Índice de Forma  ABNT-NBR 

7.809-83 

Agregados Umidade Superficial em 

Agregados Miúdos - 

Frasco de Chapman 

 ABNT-NBR 

9.776-87 

Agregados Teor de Impurezas 

Orgânicas 

 ABNT-NBR 

NM .049-01 

 Ensaio de determinação de 

deflexão pela viga 

Benkelman 

DNER- ME 

024/94 
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RELATÓRIO DE CUSTOS GERAIS E BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

 
Tabela 01 - Custos de veículos 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2021 
 

 

Item 

 

Código 

 

Tipo 

 

Unidade 

Custo unitário (R$ / un) 

Produtivo Improdutivo 

 

 
Veículos 

E8889 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) hora 35,10 5,53 

E8891 
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem 
motorista) 

hora 70,68 22,78 

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora 66,65 37,39 

Fonte: FGV IBRE 

 
 
 

Tabela 02 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos 
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2021 

 

 

Item 

 

Código 

 

Tipo 

 

Unidade 
Custo 

unitário 
(R$ / un) 

 
Imóveis 

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês 41,17 

B8952 Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m² x mês 26,92 

 
Mobiliário 

B8953 Escritório ocupante x mês 531,60 

B8954 Residência ocupante x mês 37,89 

 
 
 

Cesta das 
Instalações 

B8955 Laboratório de asfalto mês 5.827,36 

B8956 Laboratório de concreto mês 3.792,36 

B8957 Laboratório de solos mês 4.239,17 

B8958 Topografia mês 2.850,24 

 
Custos 

Diversos 

B8959 Escritório ocupante x mês 129,14 

B8960 Residência ocupante x mês 196,45 

Fonte: FGV IBRE 
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Tabela 03 - Benefícios e Despesas Indiretas 
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: outubro de 2021 

 

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD 

Administração Central Variável - f (CD) 6,92 10,00 

Despesas Financeiras 0,74% sobre (PV - Lucro) 0,68 0,98 

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72 

Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14 

Subtotal 1 8,20 11,84 

Benefícios % sobre PV % sobre CD 

Lucro Operacional Variável - f (CD) 8,31 12,00 

Subtotal 2 8,31 12,00 

Tributos % sobre PV % sobre CD 

PIS 1,65% do PV 1,65 2,38 

COFINS 7,60% do PV 7,60 10,98 

ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,22 

Subtotal 3 14,25 20,58 

Total - BDI (%) 30,76 44,42 

(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas 
licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes. 

Fonte: FGV IBRE 
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P8001 Advogado júnior mês 4.258,42 80,35% 3.421,64 12,62% 537,62 0,75% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,50 0,00% 0,00 6,55% 278,94 0,14% 5,80 100,50% 4.279,58 8.538,01 

P8002 Advogado pleno mês 5.677,90 80,35% 4.562,19 9,47% 537,62 0,56% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,50 0,00% 0,00 4,91% 278,94 0,10% 5,80 95,46% 5.420,13 11.098,03 

P8003 Advogado sênior mês 9.691,48 80,35% 7.787,10 5,55% 537,62 0,33% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,50 0,00% 0,00 2,88% 278,94 0,06% 5,80 89,20% 8.645,05 18.336,53 

P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas júnior mês 3.382,32 80,14% 2.710,59 15,90% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,48% 16,09 0,09% 3,12 0,00% 0,00 8,25% 278,94 0,17% 5,80 105,02% 3.552,17 6.934,49 

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno mês 4.509,76 80,14% 3.614,12 11,92% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,12 0,00% 0,00 6,19% 278,94 0,13% 5,80 98,44% 4.439,61 8.949,37 

P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior mês 8.057,72 80,14% 6.457,45 6,67% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,12 0,00% 0,00 3,46% 278,94 0,07% 5,80 90,38% 7.282,94 15.340,66 

P8013 Arquiteto júnior mês 9.350,00 79,98% 7.478,13 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,88 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 89,15% 8.335,45 17.685,45 

P8014 Arquiteto pleno mês 10.230,23 79,98% 8.182,14 5,26% 537,62 0,31% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,88 0,00% 0,00 2,73% 278,94 0,06% 5,80 88,36% 9.039,46 19.269,69 

P8015 Arquiteto sênior mês 13.058,58 79,98% 10.444,25 4,12% 537,62 0,25% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,88 0,00% 0,00 2,14% 278,94 0,04% 5,80 86,55% 11.301,57 24.360,15 

P8019 Assistente social júnior mês 2.577,08 80,92% 2.085,37 20,86% 537,62 1,24% 32,08 0,00% 0,00 2,50% 64,41 0,18% 4,62 0,00% 0,00 10,82% 278,94 0,23% 5,80 116,75% 3.008,84 5.585,92 

P8020 Assistente social pleno mês 3.436,10 80,92% 2.780,50 15,65% 537,62 0,93% 32,08 0,00% 0,00 0,37% 12,87 0,13% 4,62 0,00% 0,00 8,12% 278,94 0,17% 5,80 106,30% 3.652,42 7.088,53 

P8021 Assistente social sênior mês 6.333,99 80,92% 5.125,46 8,49% 537,62 0,51% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 4,62 0,00% 0,00 4,40% 278,94 0,09% 5,80 94,48% 5.984,53 12.318,51 

P8025 Auxiliar mês 1.287,27 80,39% 1.034,84 41,76% 537,62 0,00% 0,00 0,16% 2,08 11,02% 141,80 0,26% 3,37 0,00% 0,00 21,67% 278,94 0,45% 5,80 155,71% 2.004,45 3.291,72 

P8026 Auxiliar administrativo mês 1.572,85 80,52% 1.266,46 34,18% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,93% 124,66 0,23% 3,59 0,00% 0,00 17,73% 278,94 0,37% 5,80 140,96% 2.217,08 3.789,93 

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1.518,59 80,23% 1.218,37 35,40% 537,62 0,00% 0,00 0,29% 4,40 8,42% 127,92 0,21% 3,25 0,00% 0,00 18,37% 278,94 0,38% 5,80 143,31% 2.176,30 3.694,89 

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.287,27 80,26% 1.033,16 41,76% 537,62 3,03% 39,05 0,14% 1,86 11,02% 141,80 0,25% 3,26 0,00% 0,00 21,67% 278,94 0,45% 5,80 158,59% 2.041,50 3.328,77 

P8032 Biólogo júnior mês 2.819,76 80,15% 2.260,04 19,07% 537,62 1,14% 32,08 0,00% 0,00 1,77% 49,85 0,12% 3,30 0,00% 0,00 9,89% 278,94 0,21% 5,80 112,34% 3.167,63 5.987,39 

P8033 Biólogo pleno mês 3.759,68 80,15% 3.013,39 14,30% 537,62 0,85% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,30 0,00% 0,00 7,42% 278,94 0,15% 5,80 102,96% 3.871,13 7.630,81 

P8034 Biólogo sênior mês 6.257,33 80,15% 5.015,25 8,59% 537,62 0,51% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,30 0,00% 0,00 4,46% 278,94 0,09% 5,80 93,86% 5.872,99 12.130,32 

P8038 Chefe de escritório mês 3.659,65 80,31% 2.939,07 14,69% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,12 0,00% 0,00 7,62% 278,94 0,16% 5,80 102,87% 3.764,55 7.424,20 

P8040 Contador júnior mês 3.630,82 80,13% 2.909,38 14,81% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 1,18 0,08% 3,01 0,00% 0,00 7,68% 278,94 0,16% 5,80 102,90% 3.735,93 7.366,75 

P8041 Contador pleno mês 4.841,09 80,13% 3.879,17 11,11% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,01 0,00% 0,00 5,76% 278,94 0,12% 5,80 97,18% 4.704,54 9.545,64 

P8042 Contador sênior mês 9.274,77 80,13% 7.431,87 5,80% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,01 0,00% 0,00 3,01% 278,94 0,06% 5,80 89,03% 8.257,25 17.532,02 

P8044 Coordenador ambiental mês 15.077,27 80,10% 12.076,89 3,57% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,82 0,00% 0,00 1,85% 278,94 0,04% 5,80 85,57% 12.902,07 27.979,35 

P8045 Economista júnior mês 4.815,49 80,15% 3.859,62 11,16% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,88 0,00% 0,00 5,79% 278,94 0,12% 5,80 97,29% 4.684,86 9.500,35 

P8046 Economista pleno mês 6.420,65 80,15% 5.146,15 8,37% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 2,88 0,00% 0,00 4,34% 278,94 0,09% 5,80 93,00% 5.971,40 12.392,05 

P8047 Economista sênior mês 12.446,86 80,15% 9.976,16 4,32% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,88 0,00% 0,00 2,24% 278,94 0,05% 5,80 86,78% 10.801,40 23.248,26 

P8051 Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior mês 9.350,00 79,64% 7.446,34 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,39 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 88,80% 8.303,17 17.653,17 
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P8052 Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno mês 10.018,77 79,64% 7.978,95 5,37% 537,62 0,32% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,39 0,00% 0,00 2,78% 278,94 0,06% 5,80 88,19% 8.835,78 18.854,55 

P8053 Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior mês 12.353,45 79,64% 9.838,29 4,35% 537,62 0,26% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,39 0,00% 0,00 2,26% 278,94 0,05% 5,80 86,58% 10.695,12 23.048,57 

P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 9.350,00 79,88% 7.468,78 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,39 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 89,05% 8.326,62 17.676,62 

P8055 Engenheiro agrônomo pleno mês 10.219,74 79,88% 8.163,53 5,26% 537,62 0,31% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,39 0,00% 0,00 2,73% 278,94 0,06% 5,80 88,27% 9.021,37 19.241,11 

P8056 Engenheiro agrônomo sênior mês 12.461,54 79,88% 9.954,27 4,31% 537,62 0,26% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,39 0,00% 0,00 2,24% 278,94 0,05% 5,80 86,76% 10.812,11 23.273,65 

P8057 Engenheiro ambiental júnior mês 9.350,00 79,99% 7.479,07 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,80 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 89,16% 8.336,30 17.686,30 

P8058 Engenheiro ambiental pleno mês 10.827,42 79,99% 8.660,86 4,97% 537,62 0,30% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,80 0,00% 0,00 2,58% 278,94 0,05% 5,80 87,91% 9.518,09 20.345,51 

P8059 Engenheiro ambiental sênior mês 13.846,24 79,99% 11.075,61 3,88% 537,62 0,23% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,80 0,00% 0,00 2,01% 278,94 0,04% 5,80 86,18% 11.932,85 25.779,09 

P8060 Engenheiro consultor especial mês 20.604,81 79,97% 16.477,67 2,61% 537,62 0,14% 29,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 2,65 0,00% 0,00 1,35% 278,94 0,03% 5,80 84,12% 17.331,98 37.936,79 

P8061 Engenheiro coordenador mês 17.170,68 79,97% 13.731,39 3,13% 537,62 0,17% 29,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,65 0,00% 0,00 1,62% 278,94 0,03% 5,80 84,95% 14.585,70 31.756,38 

P8062 Engenheiro de pesca júnior mês 9.350,00 80,43% 7.520,21 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,60 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 89,61% 8.378,24 17.728,24 

P8063 Engenheiro de pesca pleno mês 9.806,44 80,43% 7.887,32 5,48% 537,62 0,33% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,60 0,00% 0,00 2,84% 278,94 0,06% 5,80 89,18% 8.745,36 18.551,79 

P8064 Engenheiro de pesca sênior mês 11.532,66 80,43% 9.275,72 4,66% 537,62 0,28% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,60 0,00% 0,00 2,42% 278,94 0,05% 5,80 87,87% 10.133,76 21.666,42 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 9.350,00 79,97% 7.477,20 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,65 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 89,14% 8.334,29 17.684,29 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 10.685,89 79,97% 8.545,50 5,03% 537,62 0,30% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,65 0,00% 0,00 2,61% 278,94 0,05% 5,80 87,99% 9.402,60 20.088,49 

P8067 Engenheiro de projetos sênior mês 14.218,63 79,97% 11.370,64 3,78% 537,62 0,23% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,65 0,00% 0,00 1,96% 278,94 0,04% 5,80 86,00% 12.227,73 26.446,36 

P8068 Engenheiro florestal júnior mês 9.350,00 80,43% 7.520,21 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,60 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 89,61% 8.378,24 17.728,24 

P8069 Engenheiro florestal pleno mês 9.806,44 80,43% 7.887,32 5,48% 537,62 0,33% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,60 0,00% 0,00 2,84% 278,94 0,06% 5,80 89,18% 8.745,36 18.551,79 

P8070 Engenheiro florestal sênior mês 11.532,66 80,43% 9.275,72 4,66% 537,62 0,28% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,60 0,00% 0,00 2,42% 278,94 0,05% 5,80 87,87% 10.133,76 21.666,42 

P8080 Geólogo júnior mês 9.350,00 73,40% 6.862,90 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,51 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 82,57% 7.719,85 17.069,85 

P8081 Geólogo pleno mês 10.760,29 73,40% 7.898,05 5,00% 537,62 0,30% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,51 0,00% 0,00 2,59% 278,94 0,05% 5,80 81,36% 8.755,00 19.515,30 

P8082 Geólogo sênior mês 14.372,89 73,40% 10.549,70 3,74% 537,62 0,22% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,51 0,00% 0,00 1,94% 278,94 0,04% 5,80 79,36% 11.406,65 25.779,54 

P8086 Historiador/Sociólogo júnior mês 2.362,82 80,19% 1.894,74 22,75% 537,62 1,36% 32,08 0,00% 0,00 3,27% 77,26 0,13% 3,01 0,00% 0,00 11,81% 278,94 0,25% 5,80 119,75% 2.829,46 5.192,28 

P8087 Historiador/Sociólogo pleno mês 3.150,42 80,19% 2.526,32 17,07% 537,62 1,02% 32,08 0,00% 0,00 0,95% 30,01 0,10% 3,01 0,00% 0,00 8,85% 278,94 0,18% 5,80 108,36% 3.413,78 6.564,21 

P8088 Historiador/Sociólogo sênior mês 5.970,74 80,19% 4.787,94 9,00% 537,62 0,54% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,01 0,00% 0,00 4,67% 278,94 0,10% 5,80 94,55% 5.645,39 11.616,13 

P8092 Jornalista júnior mês 2.415,88 86,63% 2.092,87 22,25% 537,62 1,25% 30,13 0,00% 0,00 3,07% 74,08 0,14% 3,40 0,00% 0,00 11,55% 278,94 0,24% 5,80 125,12% 3.022,85 5.438,73 

P8093 Jornalista pleno mês 3.221,17 86,63% 2.790,50 16,69% 537,62 0,94% 30,13 0,00% 0,00 0,80% 25,76 0,11% 3,40 0,00% 0,00 8,66% 278,94 0,18% 5,80 114,00% 3.672,16 6.893,33 

P8094 Jornalista sênior mês 6.595,01 86,63% 5.713,26 8,15% 537,62 0,46% 30,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,40 0,00% 0,00 4,23% 278,94 0,09% 5,80 99,61% 6.569,16 13.164,17 

P8098 Laboratorista mês 2.024,79 80,23% 1.624,49 26,55% 537,62 1,78% 35,96 0,00% 0,00 4,82% 97,54 0,16% 3,25 0,00% 0,00 13,78% 278,94 0,29% 5,80 127,60% 2.583,61 4.608,40 

P8102 Médico veterinário mês 9.350,00 79,61% 7.443,54 5,75% 537,62 0,34% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,57 0,00% 0,00 2,98% 278,94 0,06% 5,80 88,78% 8.300,54 17.650,54 

P8106 Meteorologista júnior mês 3.896,82 86,75% 3.380,49 13,80% 537,62 0,77% 30,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,19 0,00% 0,00 7,16% 278,94 0,15% 5,80 108,71% 4.236,18 8.133,00 
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P8107 Meteorologista pleno mês 5.195,76 86,75% 4.507,32 10,35% 537,62 0,58% 30,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,19 0,00% 0,00 5,37% 278,94 0,11% 5,80 103,22% 5.363,01 10.558,77 

P8108 Meteorologista sênior mês 8.791,64 86,75% 7.626,75 6,12% 537,62 0,34% 30,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,19 0,00% 0,00 3,17% 278,94 0,07% 5,80 96,48% 8.482,43 17.274,07 

P8112 Motorista de caminhão mês 1.900,90 80,30% 1.526,42 28,28% 537,62 2,05% 39,05 0,00% 0,00 5,52% 104,98 0,17% 3,20 0,00% 0,00 14,67% 278,94 0,31% 5,80 131,31% 2.496,02 4.396,92 

P8113 Motorista de veículo leve mês 1.764,39 80,28% 1.416,46 30,47% 537,62 2,21% 39,05 0,00% 0,00 6,41% 113,17 0,18% 3,24 0,00% 0,00 15,81% 278,94 0,33% 5,80 135,70% 2.394,28 4.158,68 

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.244,60 80,28% 3.407,57 12,67% 537,62 0,76% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,04 0,00% 0,00 6,57% 278,94 0,14% 5,80 100,48% 4.265,04 8.509,64 

P8118 Oceanógrafo pleno mês 5.659,47 80,28% 4.543,42 9,50% 537,62 0,57% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,04 0,00% 0,00 4,93% 278,94 0,10% 5,80 95,43% 5.400,90 11.060,36 

P8119 Oceanógrafo sênior mês 9.244,80 80,28% 7.421,73 5,82% 537,62 0,35% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,04 0,00% 0,00 3,02% 278,94 0,06% 5,80 89,56% 8.279,20 17.524,00 

P8123 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior mês 2.877,49 80,29% 2.310,33 18,68% 537,62 1,11% 32,08 0,00% 0,00 1,61% 46,38 0,10% 2,98 0,00% 0,00 9,69% 278,94 0,20% 5,80 111,70% 3.214,14 6.091,63 

P8124 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno mês 3.836,65 80,29% 3.080,44 14,01% 537,62 0,84% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 2,98 0,00% 0,00 7,27% 278,94 0,15% 5,80 102,64% 3.937,87 7.774,52 

P8125 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior mês 5.977,54 80,29% 4.799,37 8,99% 537,62 0,54% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,98 0,00% 0,00 4,67% 278,94 0,10% 5,80 94,63% 5.656,80 11.634,34 

P8129 Pedagogo júnior mês 2.712,66 80,15% 2.174,20 19,82% 537,62 1,18% 32,08 0,00% 0,00 2,07% 56,27 0,12% 3,32 0,00% 0,00 10,28% 278,94 0,21% 5,80 113,85% 3.088,23 5.800,89 

P8130 Pedagogo pleno mês 3.616,88 80,15% 2.898,93 14,86% 537,62 0,89% 32,08 0,00% 0,00 0,06% 2,02 0,09% 3,32 0,00% 0,00 7,71% 278,94 0,16% 5,80 103,92% 3.758,71 7.375,59 

P8131 Pedagogo sênior mês 5.032,45 80,15% 4.033,51 10,68% 537,62 0,64% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,32 0,00% 0,00 5,54% 278,94 0,12% 5,80 97,19% 4.891,27 9.923,72 

P8135 Secretária mês 2.218,55 80,34% 1.782,39 24,23% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 3,87% 85,92 0,13% 2,97 0,00% 0,00 12,57% 278,94 0,26% 5,80 121,41% 2.693,64 4.912,20 

P8139 Sondador mês 1.734,26 80,10% 1.389,14 31,00% 537,62 2,07% 35,96 0,00% 0,00 6,63% 114,98 0,19% 3,28 0,00% 0,00 16,08% 278,94 0,33% 5,80 136,41% 2.365,72 4.099,98 

P8143 Técnico ambiental mês 2.453,70 80,40% 1.972,78 21,91% 537,62 1,47% 35,96 0,00% 0,00 2,93% 71,81 0,13% 3,09 0,00% 0,00 11,37% 278,94 0,24% 5,80 118,43% 2.906,00 5.359,70 

P8147 Técnico de obras mês 2.916,62 80,19% 2.338,84 18,43% 537,62 1,23% 35,96 0,00% 0,00 1,51% 44,03 0,11% 3,13 0,00% 0,00 9,56% 278,94 0,20% 5,80 111,24% 3.244,33 6.160,95 

P8151 Técnico de segurança do trabalho mês 3.902,47 80,42% 3.138,37 13,78% 537,62 0,92% 35,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,35 0,00% 0,00 7,15% 278,94 0,15% 5,80 102,50% 4.000,04 7.902,51 

P8155 Técnico em geoprocessamento mês 2.259,77 80,08% 1.809,62 23,79% 537,62 1,59% 35,96 0,00% 0,00 3,69% 83,45 0,14% 3,09 0,00% 0,00 12,34% 278,94 0,26% 5,80 121,89% 2.754,48 5.014,25 

P8159 Técnico em informática - programador mês 2.915,79 80,31% 2.341,67 18,44% 537,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,51% 44,08 0,12% 3,46 0,00% 0,00 9,57% 278,94 0,20% 5,80 110,14% 3.211,58 6.127,38 

P8163 Topógrafo mês 2.196,46 80,26% 1.762,88 24,48% 537,62 1,64% 35,96 0,00% 0,00 3,97% 87,24 0,15% 3,26 0,00% 0,00 12,70% 278,94 0,26% 5,80 123,46% 2.711,71 4.908,17 

P8167 Arquivista júnior mês 1.927,34 80,25% 1.546,69 27,89% 537,62 1,66% 32,08 0,00% 0,00 5,36% 103,39 0,15% 2,86 0,00% 0,00 14,47% 278,94 0,30% 5,80 130,10% 2.507,38 4.434,72 

P8168 Arquivista pleno mês 2.569,79 80,25% 2.062,25 20,92% 537,62 1,25% 32,08 0,00% 0,00 2,52% 64,84 0,11% 2,86 0,00% 0,00 10,85% 278,94 0,23% 5,80 116,13% 2.984,39 5.554,18 

P8169 Arquivista sênior mês 4.237,47 80,25% 3.400,57 12,69% 537,62 0,76% 32,08 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 2,86 0,00% 0,00 6,58% 278,94 0,14% 5,80 100,48% 4.257,86 8.495,33 

P8173 Administrador júnior mês 3.659,65 80,24% 2.936,51 14,69% 537,62 1,07% 39,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,04 0,00% 0,00 7,62% 278,94 0,16% 5,80 103,86% 3.800,96 7.460,61 

P8174 Administrador pleno mês 3.830,40 80,24% 3.073,51 14,04% 537,62 1,02% 39,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,04 0,00% 0,00 7,28% 278,94 0,15% 5,80 102,81% 3.937,96 7.768,36 

P8175 Administrador sênior mês 6.488,94 80,24% 5.206,72 8,29% 537,62 0,60% 39,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,04 0,00% 0,00 4,30% 278,94 0,09% 5,80 93,56% 6.071,17 12.560,11 

Fonte: FGV IBRE 
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Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$) 
Periculosidade/
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P9801 Ajudante h 5,4200 195,3454% 16,0077 0,0000% 

P9802 Ajudante especializado h 6,4723 189,4703% 18,7353 0,0000% 

P9803 Almoxarife mês 1.720,4000 116,4790% 3.724,3047 0,0000% 

P9804 Apontador mês 1.720,4000 116,8780% 3.731,1691 0,0000% 

P9805 Armador h 7,8200 161,4602% 20,4461 0,0000% 

P9806 Auxiliar administrativo mês 1.720,4000 116,8091% 3.729,9837 0,0000% 

P9807 Bombeiro hidráulico h 9,9214 152,9353% 25,0947 0,0000% 

P9808 Carpinteiro h 7,8200 160,8463% 20,3981 0,0000% 

P9809 Encarregado administrativo mês 3.622,9113 80,1623% 6.527,1203 0,0000% 

P9810 Eletricista h 7,8200 168,2213% 20,9749 0,0000% 

P9811 Encarregado especializado mês 3.572,8100 82,8452% 6.532,7115 0,0000% 

P9812 Engenheiro mês 12.506,1795 58,8198% 19.862,2891 0,0000% 

P9814 Operacional mês 1.330,1430 120,1998% 2.928,9722 0,0000% 

P9815 Jardineiro h 7,7500 161,7890% 20,2886 0,0000% 

P9816 Encarregado de mergulho mês 2.660,0564 111,7711% 6.073,2040 16,5400% 

P9819 Engenheiro supervisor mês 12.506,1795 58,8198% 19.862,2891 0,0000% 

P9821 Pedreiro h 7,8200 160,2369% 20,3505 0,0000% 

P9822 Pintor h 7,8200 162,5211% 20,5291 0,0000% 

P9823 Serralheiro h 7,8200 161,3652% 20,4387 0,0000% 

P9824 Servente h 5,4200 195,0529% 15,9918 0,0000% 

P9825 Soldador h 10,2354 142,9062% 24,8624 0,0000% 

P9826 Chefe setor de finanças mês 8.196,4905 62,0809% 13.284,9455 0,0000% 

P9827 Vigia mês 1.267,2000 154,9127% 3.610,4137 30,0000% 

P9830 Montador h 8,2300 167,5998% 22,0234 0,0000% 

P9833      Auxiliar de laboratório mês 1.524,6000 123,1623% 3.402,3324  0,0000% 

P9835      Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade  h   5,4026 248,3504%   20,8200 37,0200% 

P9836      Geólogo  h  54,7088  93,0679%  105,6251  0,0000% 

P9837 Oceanógrafo mês 3.767,6393 76,7762% 6.660,2895 0,0000% 

P9840 Encarregado geral mês 5.991,1800 66,2095% 9.957,9103 0,0000% 

P9842 Faxineiro mês 1.335,0000 135,6625% 3.146,0943 0,0000% 

P9843 Operador de equipamento leve h 7,8200 158,5336% 20,2173 0,0000% 

P9844 Capitão fluvial mês 4.942,3271 69,5228% 8.378,3712 0,0000% 

P9845 Operador de equipamento pesado h 9,3500 145,8212% 22,9842 0,0000% 

P9846 Operador de equipamento especial h 14,2246 122,2935% 31,6203 0,0000% 

P9847 Perfurador de tubulão h 5,4026 194,8950% 15,9319 0,0000% 

P9848 Desenhista mês 2.887,5862 88,0242% 5.429,3608 0,0000% 

P9849 Condutor maquinista fluvial mês 1.912,8110 99,3500% 3.813,1887 0,0000% 

P9850 Copeiro mês 1.451,4356 126,1178% 3.281,9542 0,0000% 

P9851 Médico do trabalho mês 9.350,0000 61,6863% 15.117,6690 0,0000% 

P9852 Blaster h 8,8283 178,6074% 27,2447 30,0000% 

P9853 Pré-marcador h 5,3935 191,8659% 15,7417 0,0000% 

P9854 Recepcionista mês 1.550,9522 118,1955% 3.384,1079 0,0000% 

P9855 Marinheiro de máquinas mês 1.774,9014 102,7560% 3.598,7190 0,0000% 

P9856 Marinheiro de convés h 8,0719 142,1055% 19,5425 0,0000% 

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 1.775,8092 102,7745% 3.600,8882 0,0000% 

P9858 Laboratorista mês 2.516,5552 95,3558% 4.916,2365 0,0000% 

P9859 Trabalhador de via h 5,1853 201,8306% 15,6508 0,0000% 

P9860 Mergulhador h 7,9623 185,2297% 24,7109 25,1200% 

P9861 Selecionador de material pétreo h 5,3935 193,3550% 15,8221 0,0000% 

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 10.189,1443 60,8558% 16.389,8295 0,0000% 

P9865 Técnico em enfermagem mês 2.588,9904 95,5028% 5.061,5487 0,0000% 

P9866 Motorista de caminhão h 8,8190 147,4370% 21,8214 0,0000% 

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 3.699,2259 82,5604% 6.753,3215 0,0000% 

P9869 Encarregado de obras de artes especiais mês 3.572,8100 82,8452% 6.532,7115 0,0000% 

P9870 Motorista de veículo leve h 8,2346 152,4862% 20,7912 0,0000% 

P9871 Motorista de veículo especial h 9,8271 140,6134% 23,6453 0,0000% 

P9875 Encarregado de turma mês 1.965,2900 108,0997% 4.089,7625 0,0000% 

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 2.820,5789 90,7676% 5.380,7506 0,0000% 

P9878 Secretária mês 2.593,8326 91,5567% 4.968,6601 0,0000% 

P9880 Piloto fluvial mês 2.728,5600 84,2101% 5.026,2831 0,0000% 

P9882 Técnico especializado h 16,8147 117,5014% 36,5722 0,0000% 

P9883 Chefe do setor administrativo mês 3.623,1875 80,1602% 6.527,5418 0,0000% 

P9884 Encarregado de terraplenagem mês 3.572,8100 82,8452% 6.532,7115 0,0000% 

P9885 Frentista de túnel h 5,3935 202,6256% 16,3221 0,0000% 

P9889 Técnico da qualidade mês 3.663,5755 83,1647% 6.710,3770 0,0000% 

P9891 Engenheiro mecânico mês 12.698,2649 58,4166% 20.116,1595 0,0000% 

P9892 Auxiliar de blaster h 7,7500 188,7111% 24,7001 30,0000% 

P9893 Encarregado de pavimentação mês 3.572,8100 82,8452% 6.532,7115 0,0000% 

P9896 Porteiro mês 1.514,0000 125,5621% 3.415,0101 0,0000% 

P9897 Técnico de meio ambiente mês 3.095,8731 87,4624% 5.803,5980 0,0000% 

P9900 Comprador mês 3.090,0240 87,9109% 5.806,4919 0,0000% 

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária mês 3.572,8100 82,8452% 6.532,7115 0,0000% 

P9903 Auxiliar técnico mês 1.811,8921 112,3668% 3.847,8572 0,0000% 

P9907 Comandante de longo curso mês 9.408,9920 60,9290% 15.141,7967 0,0000% 

P9908 Imediato mês 6.400,1083 65,3994% 10.585,7407 0,0000% 

P9909 Oficial de náutica mês 1.985,0530 97,2558% 3.915,6321 0,0000% 

P9910 Oficial de máquinas mês 2.463,1584 88,3978% 4.640,5362 0,0000% 

P9911 Condutor de máquinas mês 1.912,8110 99,3500% 3.813,1887 0,0000% 

P9912 Capitão fluvial com periculosidade h 22,4651 126,7728% 57,6842 30,0000% 

P9913 Draguista mês 3.595,3388 76,3049% 6.338,7584 0,0000% 
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P9915 Maquinista h 10,8296 136,5493% 25,6173 0,0000% 

P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 3.572,8100 82,8452% 6.532,7115 0,0000% 

P9920 Mestre fluvial mês 4.942,3271 69,5228% 8.378,3712 0,0000% 

P9923 Mergulhador com periculosidade h 7,9623 167,6360% 23,6986 30,0000% 

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 5,3935 226,9474% 19,2519 30,0000% 

P9928 Servente com periculosidade h 5,4200 219,3739% 18,9360 30,0000% 

P9929 Bombeiro hidráulico com periculosidade h 9,9214 177,4212% 30,5004 30,0000% 

P9930 Eletricista com periculosidade h 7,8200 192,5153% 25,2206 30,0000% 

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 9,3500 170,1512% 28,0641 30,0000% 

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 9,8271 164,8892% 28,9790 30,0000% 

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 7,8200 182,8636% 24,4659 30,0000% 

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 7,8200 200,7110% 25,5159 25,5800% 

P9940 Piloto fluvial com periculosidade h 12,4026 144,4793% 34,0425 30,0000% 

P9941 Mestre fluvial com periculosidade h 22,4651 126,7728% 57,6842 30,0000% 

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 8,0719 166,4898% 23,9323 30,0000% 

P9943 Técnico de batimetria com periculosidade h 9,0337 160,6630% 26,2576 30,0000% 

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 14,2246 146,6237% 39,3486 30,0000% 

P9945 Draguista com periculosidade h 16,3424 134,9492% 43,2990 30,0000% 

P9946 Engenheiro auxiliar mês 9.350,0000 60,9667% 15.050,3864 0,0000% 

P9947 Técnico florestal mês 3.095,8731 87,4624% 5.803,5980 0,0000% 

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 1.811,6036 111,5113% 3.831,7463 0,0000% 

P9949 Topógrafo mês 2.422,0000 98,0499% 4.796,7685 0,0000% 

P9950 Auxiliar de topografia mês 1.623,9003 120,4609% 3.580,0652 0,0000% 

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 9.350,0000 78,9380% 17.171,0880 4,7100% 

P9952 Pedreiro - mensalista mês 1.720,4000 117,8733% 3.748,2922 0,0000% 

P9953 Eletricista - mensalista mês 1.720,4000 124,5285% 3.862,7883 0,0000% 

P9954 Servente - mensalista mês 1.192,4000 146,8737% 2.943,7219 0,0000% 

P9955 Engenheiro chefe mês 16.842,4255 57,1824% 26.473,3286 0,0000% 

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 8,8190 171,7130% 26,6080 30,0000% 

P9972 Técnico de batimetria mês 1.987,4084 98,2116% 3.939,2739 0,0000% 



 

 

 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 

nº. 0795 de 26 de março de 2018. 

CONSIDERANDO as informações técnicas e administrativas contidas no PROCESSO DMINISTRATIVO/SETRAP. 

CONSIDERANDO os termos da Lei n. º10.520/2002; 

RESOLVE: I - APROVAR O TERMO DE REFERÊNCIA para Execução de serviços especializados de controle 

tecnológico para produção e aplicação de massa asfáltica e o controle geotécnico e tecnológico (solos) 

para as obras viárias executadas pela SETRAP/GEA, conforme especificações e as normas técnicas vigentes 

e demais elementos técnicos que compõe o PROCESSO supracitado. 

II - APROVAR a estimativa de custo total do serviço no montante de R$ 1.088.725,44 (hum milhão, oitenta 

e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme orçamento constante 

no Termo de Referência e demais elementos técnicos constantes do processo supramencionado. 

III - APROVAR o prazo de execução dos serviços será de 12(doze) meses consecutivos. O início da execução 

do objeto contratado deverá ocorrer imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço (O.S), 

devidamente assinada pela contratada, pelos fiscais nomeados mediante portaria, conjuntamente a 

autorização por escrito do ordenador de Despesa – (Secretário de Estado de Transporte). O início da 

contagem do prazo de execução dos serviços será contado em dias consecutivos a partir da data de entrega 

da Ordem de Serviço. 

IV - APROVAR o prazo de vigência do contrato será de doze meses, contados a partir da publicação do 

extrato do contrato no D.O.E e/ou D.O.U a depender da fonte do recurso, respeitados e incluídos os prazos 

estabelecidos no art. 73, I, a e b, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, quanto aos prazos para 

recebimento de obras e serviços. O prazo de vigência do contrato estabelecido poderá ser prorrogado por 

até igual vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93 de 

21.06.93 e suas alterações posteriores. 

V - DETERMINAR a fiel observância do disposto no Edital, Termo de Referência, Contrato, e na Ordem de 

Serviço, assim como atendimento às formalidades legais e demais normativas que regem a matéria. 

Macapá/AP, 24/03/2022 

assinado eletrônicamente 
Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário de Estado de Transportes 

 
 
 
 

Cód. verificador: 83823872. Cód. CRC: 2D8FF52 

Documento assinado eletronicamente por BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO, SECRETARIO DE 

ESTADO / SETRAP, em 24/03/2022 19:43, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser 

conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador 

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
GABINETE 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

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

especificações técnicas constantes no Anexo – Termo de Referência. 

 

 
A licitante deverá informar em conformidade o estabelecido em EDITAL, devendo conter ainda: 

 

TOTAL GERAL – R$ 
 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 
 

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

encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; 

VALOR UNITÁRIO: em ALGARISMOS para o último lance cotado; 
 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 
 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso; 
 

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

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

  /SETRAP. 

 
 

(Local), 00 de XXXXXX de 2022. 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAPÁ, 

COMO CONTRATANTE E A EMPRESA , 

COMO CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DOS 

(SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO PARA 

PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA 

ASFÁLTICA) E/OU (CONTROLE GEOTÉCNICO E 

TECNOLÓGICO (SOLOS)) PARA AS OBRAS 

VIÁRIAS EXECUTADAS PELA SETRAP/GEA. 

 

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

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

AMAPÁ através da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP, CNPJ n. 

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. ------------------------------------ 

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

Empresa , representada pelo Sr. , residente 

e domiciliado na cidade de -----------, resolvem celebrar o presente CONTRATO, bem como nas 

seguintes Cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: CLÁUSULA O presente Contrato 

Fundamenta-se no Processo Licitatório (Modalidade: Pregão Eletrônico nº 000/2022-CPL/ 

SETRAP), processo administrativo nº 0044.0369.2193.0003/2021-GAB/SETRAP e SIGA nº 

00003/SETRAP/2022 nas disposições da Lei 10.520/2002, do Decreto 5.450/2005, Lei nº 8.078/90, 

e subsidiariamente, no que couber a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que rege as 

Licitações e Contratos Públicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente CONTRATO a Contratação 

de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de (controle tecnológico para 

produção e aplicação de massa asfáltica) e/ou (controle geotécnico e tecnológico (solos)) 

para as obras viárias executadas pela SETRAP/GEA, conforme especificações definidas no 

Edital nº xxx/2022-CPL/SETRAP do Procedimento Licitatório. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor global da presente contratação é 

de R$ ( ), sendo que pela prestação dos serviços 
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descritos na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, os valores unitários 

conforme descrito abaixo: 

1.1. Conforme tabela abaixo: 
 

LOTE ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MESES P. UNIT. Preço Total 

 
01 

 
01 

Controle tecnológico para 

produção e aplicação  de 

massa asfáltica. 

 

Mês 

 

12 

 

R$ 

 

R$ 

E/OU 
 

02 01 
Controle geotécnico e 

tecnológico (solos). 
Mês 12 R$ 

 

R$ 

1.2. O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria de Estado de Transportes/SETRAP, 

ajustado no contrato, será efetuado obedecido todas as regras acima, com intervalo de vencimento 

de 30 (trinta) dias corridos. 

1.3. O pagamento ficará condicionado à comprovação e apresentação pelo CONTRATADO ao 

CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS, FGTS E CNDT do pessoal 

empregado nos serviços. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros destinados a 

cobrir as despesas referentes a esta contratação, serão provenientes do orçamento da 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-SETRAP/AP, conforme a seguir: Programa: 

  – , Elemento de Despesa:   – 

  e Fontes de Recursos: – . 

 
 

CLÁUSULA QUINTA- DA GARANTIA DA EXECUÇÃO: A empresa contratada, no prazo de 10 

(dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas no 

edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 

contratuais 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem 

Bancária, mediante depósito na conta corrente da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias 

após a entrega dos serviços na Secretaria de Estado de Transportes-SETRAP, acompanhado da 

respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 02 (duas) vias, de acordo com a Nota de 

Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator 

impeditivo provocado pela Contratada. 
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Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I= (TX/100) 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da parcela em atraso 

 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste 

Contrato será de doze meses, contados a partir da publicação do extrato do contrato no D.O.E e/ou D.O.U a 

depender da fonte do recurso, respeitados e incluídos os prazos estabelecidos no art. 73, I, a e b, da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações posteriores, quanto aos prazos para recebimento de obras e serviços., a partir da 

publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado do Amapá, e ficará atrelado até o 

termino da prestação dos serviços, ora objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE E REPACTUAÇÃO: 

 
a) A parcela dos preços contratuais, em Reais, deverá ser reajustada pelo IPCA, 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 n.º 10.192, de 14/02/01, sendo o índice do orçamento referente ao mês do orçamento da 

SETRAP. 

 

b) Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for superior 

a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, ou seja, nos 

contratos de prazo que for inferior a 1 (um) ano. 

 

c) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: R = (I1– I0) 

/ I0 x V R = Valor da parcela de reajustamento procurado Io = Índice de preço verificado no mês do 

orçamento da SETRAP I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento V = Valor a preços 

iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 
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d) O IPCA foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das 

companhias de capital aberto 

 

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

compõem esses itens deverão ser desmembradas passando cada parcela a ser corrigida pelo seu 

respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT n.º 02/2002 de 09/09/2002. f) Não se 

admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 
 

 
CLÁUSULA NONA - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS: O prazo de vigência do contrato 

estabelecido poderá ser prorrogado por até igual vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto 

no Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Entregar o objeto no prazo 

Imediato a partir do recebimento na Nota de Empenho e de acordo com as especificações do Edital 

e do Termo de Referência e ainda: 

7.1. A empresa vencedora da licitação será responsável pelo cumprimento integral das exigências 

constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 000/2022-CPL/SETRAP, das normas e especificações de 

serviços, pertinentes aos serviços técnicos do objeto do Termo de Referência, assim como, pelas 

demais atribuições descritas no Anexo I do Termo de Referência. 

7.2. Manter o (s) profissional (ais) que comprovou (varam) ter (em) capacidade técnica profissional 

para habilitar a empresa no procedimento licitatório, durante todo o período efetivo de execução do 

contrato, para quais foi (ram) habilitado (s). 

7.3. Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica habilitada (capacidade 

operacional e/ou capacidade profissional da licitante) por outro (s) que, na forma deste item, 

comprove (em) por meio de atestado (s) ou certidão (ões) ou declaração (ões) e respectivo (s) 

acervo (s) expedido (s) pelo (s) conselho regional competente, possuir capacitação técnica igual ou 

superior aos substituídos. 

7.4. Possíveis alterações na composição ou na quantidade de profissionais da equipe alocada para 

execução dos serviços, poderão ocorrer imediatamente prévia solicitação pela contratada e 

aprovação formal da SETRAP, ou ainda, quando solicitadas pelo fiscal do contrato. 

7.5. Elaborar o cronograma físico-financeiro, detalhando todas as etapas de execução do serviço 

dentro da metodologia que será adotada pela empresa, dentro dos prazos estabelecidos para sua 

conclusão, pra análise e aprovação da fiscalização da SETRAP. 
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7.6. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas 

condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso, 

equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

7.7. Providenciar junto ao CREA a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa 

aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

7.8. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do 

contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a SETRAP, cabendo à licitante vencedora 

todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor. 

7.9. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente de trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus 

técnicos e empregados, no desempenho dos serviços. 

7.10. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à SETRAP, nem poderá onerar o objeto desta 

licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAP. 

7.11. Sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários ao 

contrato. 

7.12. Manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente habilitados para 

acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pelas construtoras e supervisoras; 

7.13. Manter, durante todo o período da execução efetiva dos serviços, as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

7.14. Manter a quantidade de equipamentos e de veículos, assim como, a quantidade de imóveis 

necessários e suficientes para o perfeito acompanhamento de execução das obras e dos serviços 

de supervisão. 

7.15. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital. 

7.16. Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato que será 

celebrado com a SETRAP, a empresa vencedora deverá cumprir as exigências sindicais e/ou de 

conselho profissionais, quanto aos valores mínimos de salários estabelecidos para a categoria 

profissional correspondente. 

7.17. Executar os serviços usando da boa-fé, urbanidade, decoro e eficiência. 

7.18. Afastar da prestação dos serviços qualquer agente colaborador que tenha lesado os 

interesses da contratante por falta de decoro, omissão, ação dolosa e imperícia. 
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7.19. Manter a guarda de máquinas e equipamentos – ou de conjuntos e subconjuntos desses – 

sob sua responsabilidade, quando estiverem em local diverso das instalações da contratante. 

7.20. Apresentar à contratante, mensalmente, na entrega das faturas, a comprovação do 

pagamento dos salários, do recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária, dos 

trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços. 

7.21. Cumprir com as demais imposições deste instrumento contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Receber e avaliar o 

objeto, pronunciando – se acerca de seu atendimento às especificações do Termo de Referência, 

bem como: 

8.2. Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser 

solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 

8.3. Atestar no verso das notas fiscais/faturas, apresentadas pela CONTRATADA, por meio do 

fiscal designado, o efetivo fornecimento do objeto acima especificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO 

SERVIÇO: será verificada a sua conformidade com as especificações exigidas neste edital e no 

termo de referência, bem como as normas do fabricante. 

a) provisoriamente, para efeito para posterior verificação da conformidade do serviço/material com 

a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço/material e consequente 

aceitação. 

9.2. Ao fiscal do contrato compete comunicar formalmente à contratada, a decisão tomada 

relativamente às quantidades de produtos, e/ou técnicos, de equipamentos, de veículos, de 

imóveis, etc., a serem mobilizados e/ou desmobilizados, de forma que não haja ociosidade de 

quantitativos e que atenda plenamente ao ritmo de execução dos serviços objeto do Termo de 

Referência, anexo I do Edital. 

9.3. Caberá ao fiscal do contrato designado pela portaria, fazer cumprir todas as exigências 

técnicas e as responsabilidades da contratada, descritas no Termo de Referência, assim como, a 

elaboração da planilha de cálculo dos quantitativos de serviços executados mensalmente, em 

conformidade com as regras dispostas acima. 

9.4. Todas as ações relativas à gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato seguirão as 

diretrizes de parametrização e especificações constantes no “Manual de Diretrizes para Gestão, 

Acompanhamento e Fiscalização de Contratos” do DNIT. 
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9.5. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

à execução e determinando o que for necessário à regularização e falhas ou defeitos observados; 

9.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das 

medidas convenientes; 

9.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93; 

9.8. Durante o período de execução do objeto, a empresa poderá manter preposto, aceito pela 

Administração contratante, para representa-la sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA MULTA E DOS ILÍCITOS PENAIS: 
 

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

procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções: 

10.1.1. ADVERTÊNCIA, sempre fundamentada e por escrito, endereçada à Executora dos 

serviços, será indicada nos seguintes casos: 

a) Atraso na execução dos serviços; 

b) Irregularidade técnica na execução dos serviços; 

c) Inobservância das normas e regulamentos definidos para os serviços; 

d) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à 

Prestadora de Serviço; 

10.1.2. MULTA, sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e 

percentuais: 

a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência de 

fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de quinze dias 

corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

b) Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto e pela recusa em retirar nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 

regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

c) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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10.1.3. Suspensão de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração 

estadual, por prazo máximo de 2 anos. 

10.1.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administrar, nos termos do art. 

87, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. 

10.1.4.1. 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 Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

10.1.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

10.1.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

10.1.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando- 

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

10.1.8 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO: O atraso injustificado na execução do Contrato, 

por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do Contrato, assim como, o não 

cumprimento pela Contratada dos termos e condições estabelecidos neste contrato implicará na sua 

rescisão, aplicando-se as penalidades previstas nos Arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e demais leis 

vigentes pertinentes à matéria, sem prejuízo da multa estipulada na Cláusula Décima, acrescida de 

perdas e danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, 

as partes elegem o Foro da Comarca de Macapá-AP, com renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: O presente contrato entrará em vigor 

a partir da data de sua assinatura e terá eficácia a partir da publicação de seu extrato no DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO. 

 

E por estarem justas e combinadas, as partes assinam este instrumento, por seus representantes, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o 

assinam. 
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Macapá - AP, de de 2022. 
 
 

Secretário - SETRAP 
CONTRATANTE 

 
 

_______________________________ 

Empresa 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1 - RG n.º    
 
 

 

2 - RG n.º    
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI 

 
 
 

 
A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº , por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a)         , portador do Documento de Identidade nº          , inscrito no CPF sob o nº 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como     

(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 

 

  , de de 2022. 
 
 
 
 

 

(assinatura do representante legal) 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
A empresa ............, CNPJ n.º          , declara a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, 

para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico n° 

013/2021, está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, nos termos da legislação 

vigente, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

 
(Local), 00 de XXXX de 2022. 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº, sediada na (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

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

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
(Local), de de2022. 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 
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 nº 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 DE 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 007/2018- 

MPT/PJIJ/MCP-PJIJ-STN. 

 
 
 
 
 

(Local), 00 de XXXXXX de 2022 
 
 
 

 

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

 
 

Observações: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante 
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ANEXO VIII 

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; 

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. 

 
 

(Local), 00 de XXXXX de 2022 
 
 

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

 
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 O EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2022 – 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 X 

 
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 está apta a realizar a prestação dos 

serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital Pregão Eletrônico nº ............ , destinado 

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

 
 
 
 

LOCAL E DATA 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 


