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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 003/ 2021 - CPL/ SE TR AP
PROCESSO ADMINISTRATIVO PRODOC N°: 0044.0093.2254.0004/2021 – DET/SETRAP
SIGA Nº 00018/SETRAP/2021
O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, Órgão da
Administração Direta, torna público, às empresas interessadas e enquadradas nas condições
estabelecidas neste edital de licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA
OBRA DE REFORMA DA PONTE DE MADEIRA DE LEI DO IGARAPÉ SÃO JOAQUIM DO PACUÍ –
MACAPÁ/AP, a saber:
LOTE
LOGRADOURO

Único
Rodovia AP 070

JURISDIÇÃO

Macapá

ORÇAMENTO

R$ 172.436,21 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e
seis reais e vinte e um centavos).

DATA BASE

SICRO/DNIT – JANEIRO/2021 e SINAP/CEF – ABRIL/2021

1 – A licitação em referência será promovida na modalidade de Convite nº 003/2021 - CPL/SETRAP, do
tipo “de menor preço”, no regime de “empreitada por preço unitário”, nos termos e condições fixadas
neste Edital e em seu(s) anexo(s).
2 - As empresas interessadas poderão obter o Edital e demais elementos que o compõe no site de

compras do Governo do Estado do Amapá https://compras.portal.ap.gov.br/, na Sede da
Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP (em mídia digital) ou ainda através do email:
cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br .
3 – A Documentação e propostas serão entregues às 11:00 horas, do dia 06 de DEZEMBRO de 2021,
no endereço da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Secretaria de Estado de Transportes –
SETRAP sito à Rodovia BR 210, KM 0, s/nº - São Lázaro, CEP 68.906-130.
Ressalva-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 nº 8.666/93 e
demais legislações citadas no preâmbulo do Edital.

Macapá-AP, 25 de novembro de 2021
José Ronaldo Mota Rachid
Presidente da CPL
Portaria nº 178/2021
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ - SETRAP
CARTA CONVITE Nº 003/2021
Processo Administrativo n° 0044.0093.2254.0004/2021-DET/SETRAP
SIGA Nº 00018/SETRAP/2021
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – GEA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES - SETRAP, Órgão da Administração Direta, com Sede no km 0 da BR-210, São Lázaro,
Macapá–AP, através de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n.º
178/2021-SETRAP, de 29 de julho de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 7.471, de 29 de
julho de 2021, balizado pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006, Estatuto da ME, EPP, MEI e alterações, LC Estadual 108/2018 e
pelos demais dispositivos legais pertinentes à matéria, torna público aos interessados que promoverá
Licitação, na modalidade Convite, do tipo “menor preço”, sob a execução indireta, no regime de
“empreitada por preço unitário”, nos termos e condições fixadas neste Edital e em seu(s) anexo(s).

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
1.1. Às 11:00 horas, do dia 06, mês dezembro, ano 2021, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitações da SETRAP localizado no endereço: Rodovia BR 210, Km 0, São Lázaro,
Macapá-AP, terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e
entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das
declarações complementares.
1.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
1.3.
ENVELOPE Nº 1

ENVELOPE Nº 2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES DO AMAPÁ

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 003/2021

CONVITE Nº 003/2021

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)
(CNPJ)
1.3 A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope,
fechado, denominado Envelope nº 01, ser endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação,
indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. Todos os documentos deverão ser assinados e/ou
rubricados por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo.
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1.3.1. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo eletrônico/digital
(preferencialmente pen drive) dos Documentos de Habilitação e demais documentos constantes no
envelope nº 1, com a finalidade de facilitar a análise por parte da Comissão de Licitação.
1.4. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de igual teor e para o mesmo
efeito, digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado
para o lote único, denominado Envelope nº. 02, e endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação,
indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica CNPJ.
1.4.1. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo
eletrônico/digital (preferencialmente pen drive) da Proposta de Preços e demais documentos
constantes do Envelope nº. 02, na forma de planilha eletrônica protegida, que permita somente a
cópia dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da
Comissão de Licitação.
1.5. Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em formato A4, espiral contínua
com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final um termo
de encerramento, declarando o nº de folhas que os compõem, devendo conter na capa a titulação do
conteúdo, o nome da licitante, o número do Edital, o objeto em licitação.
1.6. No volume relativo à Documentação de Habilitação deverá constar um índice com a
discriminação de cada documento apresentado, com a indicação de suas respectivas folhas, obedecido
à sequência das solicitações deste Edital.
1.7. É vedado à Comissão receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local
determinado.

2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
2.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão
estar devidamente representados por:
2.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento
de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo; sendo que em tais
documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
2.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e
do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de
sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
2.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

3. OBJETO
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3.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de Obra
de Reforma da ponte de madeira de lei do Igarapé São Joaquim do Pacuí – Macapá / AP,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
3.2. O critério de julgamento adotado será o “menor preço”, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Estado do Amapá para o exercício de 2021, na classificação abaixo:
Estrutura Programática: 21.101.1.26.782.0030.1019 (Reforma de Obras de Arte – Ponte de
Concreto)
Código do Município: 0.160000 (Estado do Amapá)
Natureza de Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações)
Fonte de Recurso: 0.1.21 (Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
CIDE e Aplicações Financeiras de Rendimento da CIDE).

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1. Serão convidadas a participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, regularmente cadastrados ou não na Secretaria de Estado de
Transportes, possibilitando-se que outros cadastrados participem da licitação, desde que manifestem
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à apresentação das
propostas.
5.2. Não poderão participar desta licitação:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
5.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
5.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
5.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
5.2.7. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº
05/2017).
5.3. 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.

______________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ – SETRAP, Rod. BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908-130, Macapá-AP
Processo Administrativo nº 0044.0093.2254.0004/2021-DET/SETRAP, SIGA nº 00018/SETRAP/2021.
Carta Convite nº 002/2021-SETRAP

Processo Prodoc n° 0044.0093.2254.0004/2021-DET/SETRAP

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.3.1. 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);
5.3.2. 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.

6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão Permanente de
Licitação 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;
6.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
6.1.2. 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.
6.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição
de participação.
6.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando
o licitante esteja com alguma documentação vencida junto à SETRAP.
6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 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.
6.4. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope,
fechado, denominado Envelope nº 01, ser endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação,
indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. Todos os documentos deverão ser assinados e/ou
rubricados por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo.
6.5. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo
eletrônico/digital (preferencialmente pen drive) dos Documentos de Habilitação e demais
documentos constantes no envelope nº 1, com a finalidade de facilitar a análise por parte da
Comissão de Licitação
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6.6. Habilitação Jurídica:
6.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
6.6.2. 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;
6.6.3. 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;
6.6.4. 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;
6.6.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
6.6.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
6.7. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
6.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
6.7.2. 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 da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
6.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
6.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
6.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
6.7.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.7.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no
decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
6.8. Qualificação Econômico-Financeira:
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6.8.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
6.8.1.1. 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 do certame, desde
que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica.
6.8.2. 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;
6.8.2.1. 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;
6.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
(Acórdão TCU nº 484-12/2007 – Plenário)
6.8.3. 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:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante
6.8.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital
mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação
ou do item pertinente.
6.9. Qualificação Técnica:
6.9.1. As empresas cadastradas ou não na SETRAP deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio da apresentação dos documentos que segue no envelope nº 1:
6.9.2. Relação, dos serviços executados por profissionais de nível superior vinculado
permanentemente à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA – Conselho
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Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nome do
profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de
capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir
relacionados:
LOTE(s)
único

SERVIÇO(S) REQUERIDO(S)
Reforma/Construção de ponte em madeira de lei de no
mínimo 50% das dimensões do objeto

6.9.2.1. O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA;
6.9.2.2. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para
a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências;
6.9.2.3. A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea “b”,
acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS
onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais);
6.9.2.3.1. Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação
de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum;
6.9.2.3.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita
através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada;
6.9.2.3.3. Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe
técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.
6.9.2.4.

Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:

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

seguintes

- Nome do contratado e do contratante
- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço)
- Localização do serviço (Ex. rodovia, trecho, subtrecho e extensão)
- Serviços executados (discriminação e quantidades).
6.9.2.4.2. O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições
acima, não será considerado pela Comissão de Licitação;
6.9.2.5. Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou Conselho
Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
discriminação dos serviços:
6.9.2.5.1. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra
(órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação:
6.9.2.5.1.1. Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos; ou
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6.9.2.5.1.2. Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão; ou
6.9.2.5.1.3. Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á época da
execução do objeto do atestado/certidão.
6.9.2.6. A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea b.5.1 não
importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão.
Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas
privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame.
6.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:
6.9.3.1. A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e
correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, dentre
estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade
concluída ou em andamento), referente aos profissionais que integrarão sua equipe técnica, na qual
conste a licitante como empresa vinculada à execução do contrato.
6.9.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes
informações:
6.9.4.1. A qualquer tempo pelo menos uma obra de reforma ou reconstrução de ponte em
madeira de lei.
6.9.4.2. Os itens relacionados acima deverão ser comprovados através de certidões e/ou atestados
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo
CREA.
6.9.4.3. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão
ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dosseguintes documentos:
6.9.4.3.1. declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execução do serviço objeto do contrato;
6.9.4.3.2. autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
6.9.4.3.3. contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,devidamente
registrado no CREA.
6.9.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;
6.9.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão
da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
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Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da contratação.
6.9.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato social/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 contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitação.
6.9.8. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
6.9.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
6.9.10. Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução
das obras de que trata o Projeto de Engenharia estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso
quando da contratação das obras. Estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria “in loco” pela
SETRAP, por ocasião da contratação e sempre que necessário:
6.9.11.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável:

6.9.11.1. 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, assumindo
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
6.10. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
6.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
6.11.1. 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.
6.11.2. 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.
6.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
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6.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de abertura de propostas de preços.
6.14. O licitante cadastrado, ou não, na SETRAP, devem entregar, dentro do envelope nº 01
(envelope com os documentos de habilitação), as declarações complementares que consistem
nos seguintes documentos:
6.14.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, ANEXO IV;
6.14.1.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a ausência da declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.
6.14.2. que 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, ANEXO X;
6.14.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores, ANEXO VI;
6.14.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, ANEXO VII;
6.14.5. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999,
conforme modelo ANEXO V;
6.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

7. DA PROPOSTA
7.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante,
sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:
7.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante;
7.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico
e demais documentos técnicos anexos;
7.1.3. Preço global por item fixo e irreajustável da obra, em algarismos e por extenso, em moeda
corrente do país;
7.1.4. Orçamento constante de planilhas com indicação de preços unitários por item, apresentando:
as unidades, quantidades de etapas da obra, preços unitários, subtotais, e total geral em moeda
corrente do país;
7.1.5. Composição de custos unitários dos preços unitários de cada serviço da obra constando
obrigatoriamente os quantitativos de material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para
os Encargos Sociais e BDI.
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7.1.6. Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas,
sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados na
planilha a ser apresentada.
7.1.7. Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, sendo
OBRIGATÓRIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo.
7.1.8. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura
da Licitação.
7.1.9. O Cronograma físico-financeiro de barras deverá ser idêntico ao apresentado neste documento.
7.1.10. Declaração explicita do prazo de garantia integral da obra, que deverá ser no mínimo de 5
(cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete
em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações na execução da obra, num prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da SETRAP, na forma
do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
7.1.11. O prazo de garantia exigido no Item 8 do Projeto Básico começa a contar a partir da emissão
do atestado de conclusão definitiva da obra, expedido pela SETRAP, em consonância com as
disposições legais pertinentes.
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
7.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base
na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93
7.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
7.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
7.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento.
7.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer
tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
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7.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
7.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não
haja majoração do preço proposto.
7.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.
7.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
7.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário).
7.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02 e procederá
à abertura da licitação.
8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.
8.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório
dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
8.2.1. 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;
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8.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a
não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.
8.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentadas.
8.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 Documentos de Habilitação.
8.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, se for o caso.
8.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, nos termos do subitem 7.1
deste Edital.
8.6. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando
os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão,
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
8.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.
8.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
8.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
8.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.
8.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.
8.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
8.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
8.12. Será considerado inabilitado o licitante que:
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8.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do Certificado de
Registro Cadastral – CRC, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte.
8.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
8.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser
prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
8.16. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou
revogar a licitação.
8.17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O critério de julgamento será o menor preço global.
9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A Comissão,
caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.
9.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Convite.
9.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Convite, para efeito de
julgamento da proposta.
9.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
9.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, 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.
9.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.6.2. 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 02 (dois) dias
úteis, contados da comunicação da Comissão de Licitação. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e
assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.
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9.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
9.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de
pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira
colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para o sorteio, para que se identifique aquela
que primeiro poderá reduzir a oferta.
9.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo
êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
9.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
9.9.1. produzidos no País;
9.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
9.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
9.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
9.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
9.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo
de 3 (três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.
9.12. Será desclassificada a proposta que:
9.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
9.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
9.12.4. Apresentar, na composição de seus preços:
9.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
9.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
9.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos serviços.
9.13. O Regime de Execução é o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a proposta
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente
custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este
edital.
9.14. 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 que:
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9.14.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 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.
9.14.2. 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
9.14.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666,
de 1993.
9.14.4. 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, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.14.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade,
será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
9.14.6. 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.
9.14.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos
preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de
1993, sob pena de desclassificação.
9.15. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.
9.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço
ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem
nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos
aos demais licitantes.
9.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente,
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
9.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos,
a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
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9.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
9.22. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amapá.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, da Lei 8.666, de 1993.
10.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo previsto para a interposição de recursos.
10.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
10.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Protocolo da Secretaria instalada no
endereço da Sede da SETRAP ou por e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br .
10.5. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes no item
9.2 do Projeto Básico, anexo I deste Edital.

12. DO TERMO DE CONTRATO
12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato.
12.2. 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 pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
12.3. O prazo de vigência da contratação é de 150 dias contados da assinatura do contrato e prorrogável
na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.
12.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta as sites governamentais 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, 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.
12.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada à ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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13. DO REAJUSTE
13.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no item 14.4 do Projeto
Básico, anexo I deste Edital.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no item 15 do
Projeto Básico, anexo I deste Edital.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 15 e 16,
respectivamente, apresentadas no Projeto Básico, anexo I deste Edital.

16. DO PAGAMENTO
16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:
17.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2. apresentar documentação falsa;
17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5. não mantiver a proposta;
17.1.6. cometer fraude fiscal;
17.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
17.3.2. 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 edital, 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;
17.3.3. Multa compensatória de até 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, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras
sanções legalmente previstas;
17.3.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea
anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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17.3.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Estado do Amapá, pelo prazo de até
dois anos;
17.3.6. 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.
17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
17.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
17.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
17.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
17.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, o Estado do Amapá poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.
17.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
17.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas.

18. DA IMPUGNAÇÃO
18.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante esta Administração, o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Convite, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
18.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
18.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Convite por irregularidade na aplicação
da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.
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18.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da Sede da SETRAP
ou por e-mail: cpl.licitacoes@setra.ap.gov.br .

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
19.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.3. 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.
19.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.
19.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.6. 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 e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.
19.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão 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.
19.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
19.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.
19.10. As normas que disciplinam este certame 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.
19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Convite 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.
19.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do
interesse público.
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19.13. Em caso de divergência entre disposições deste Convite e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Convite.
19.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.
19.15. O Convite está disponibilizado, na íntegra em mídia digital, no endereço SECRETARIA DE
ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ – SETRAP, Rod. BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908130, Macapá/AP e também poderá ser obtido no e-mail cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br , 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.
19.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Convite será o da Justiça Estadual – Comarca
de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro.
19.17. Integram este Convite, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.17.1. ANEXO I – Projeto Básico;
19.17.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
19.17.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços;
19.17.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI
19.17.5. ANEXO V - Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º,
da Constituição Federal;
19.17.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;
19.17.7. ANEXO VII – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;
19.17.8. ANEXO VIII – 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 CONVITE Nº XXX/2021 –
CPL/SETRAP;
19.17.9. ANEXO IX - Declaração de que a Empresa Licitante está apta a realizar a prestação dos
serviços imediatamente após a assinatura do contrato;
19.17.10. ANEXO X – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edital e de
Habilitação
19.17.11. ANEXO XI - Termo de Encerramento

Macapá, 04 de novembro de 2021

Pedro Pablo Pedroso Mendes
Assistente Administrativo

José Ronaldo Mota Rachid
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Presidente da CPL/SETRAP
Portaria nº 178/2021-SETRAP
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
E
PROJETO EXECUTIVO

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS ...........QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES – SETRAP, E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA ....................................
PARA SERVIÇO DE............................... NA FORMA
ABAIXO ESTABELECIDA:
PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA
DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP, com sede na Rodovia BR-210, km 0 , s/n – São Lázaro, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.577/0001-25, Órgão da Administração Direta, pessoa jurídica de direito público
interno, representada pelo Sr.Secretário de Estado de Transporte,..............., nacionalidade
................................., estado civil ......................., residente e domiciliado ........., Nº............., Bairro.......,
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Município ........., portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito
no CPF/MF sob o nº ......................................., e do outro lado, como CONTRATADA, A EMPRESA
........................... com sede .........................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada
por............, Brasileiro......, portador da carteira identidade de nº..........., CPF nº........, residente e domiciliado
à......., bairro ........, na cidade de .........., conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo
como Responsável Técnico...........................portador da carteira profissional nº ..........................., expedida
pelo CREA - ........... da..... Região.
(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar o relacionamento contratual com
vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, sendo que
sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho(s) datado de ...... do Secretário de Estado de
Transportes .............. exarado no Processo Administrativo PRODOC N°:0044.0093.2254.0004/2021SETRAP, SIGA Nº 00018/SETRAP/2021.
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de Concorrência
Pública nos termos e condições do EDITAL Convite nº 002/2021-CPL/SETRAP cujo resultado foi
homologado em data de .............. pelo Sr. Secretário de Estado de Transportes, conforme consta do Processo
Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de
21.06.93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes na
SETRAP.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a REFORMA DA PONTE DE
MADEIRA DE LEI DO IGARAPÉ SÃO JOAQUIM DO PACUÍ - MACAPÁ / AP.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento
ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer,
inclusive quanto à habilitação e qualificação do CONTRATADO no certame licitatório, salvo quando e segundo
a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada durante a execução da obra deverá manter-se em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – A obra contratada sob a forma de Empreitada por
preço unitário, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as
especificações fornecidas pela SETRAP, devendo a Contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e
materiais necessários, tomando todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será
observado o disposto nas cláusulas a seguir.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a execução dessa obra, além de serem observadas as metodologias e
especificações anexas ao projeto básico, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes,
cujas Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer critérios para a execução das etapas da obra e
classificar os materiais a serem empregados em sua execução.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a cada serviço
da obra contratada são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas
planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes
das partes contratantes.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado conforme cronograma de
desembolso físico-financeiro previsto neste Projeto Básico e de acordo com o levantamento dos trabalhos
executados e atestados pela fiscalização da Contratante
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
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determinadas pelos Órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela
contratada, da Regularidade Fiscal. A contratada deverá apresentar atualizado, para fins de pagamento, os
seguintes documentos:
I - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante ou
outra equivalente, na forma da lei;
 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e de Dívida Ativa do Estado e Município.
 Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
II- Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
III - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) (CNDT), nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
IV - A prova de regularidade com Fazenda Federal mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou
da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, com fulcro nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº. 1751/2014.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A SETRAP pagará à contratada, pela obra executada, os preços integrantes da
proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que o preço total incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da
obra, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
PARÁGRAFO QUARTO - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição
da obra. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da SETRAP, as notas
fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada ao Setor Competente, NSP – Núcleo Setorial de
Planejamento, após devidamente atestada pelo DOV – Departamento de Obras Viárias.
PARÁGRAFO QUINTO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. Nos casos de eventuais atrasos de
pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado
que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0.00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO SEXTO - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da
contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a licitante regularizou sua situação, estará sujeita ao
enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: A parcela dos
preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais utilizados pela SETRAP, apurados
e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano desde o mês base da proposta que
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deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de
14/02/01, sendo o índice do orçamento referente a tabelas do SICRO/DNIT (OUTUBRO/2020). Tal
procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 meses, em
atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001.
Caso decorra período superior de um ano, contados a partir da data base da proposta, o Reajuste será
aplicado pelos índices setoriais pertinentes:
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:
R=
Onde:
R
Io
Ii
V

I1 – IO
IO

xV

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as
parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo
seu respectivo índice. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus
semelhantes.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR - O valor
estimado
do
presente
Contrato,
a
preços
iniciais,
é
de
R$.............................. (..............................) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no corrente
exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento Geral do Estado do
Amapá, Programa _____, Elemento de Despesa: ____ e Fontes: ___, conforme Nota(s) de Empenho nº
____, datada de _____, no valor de R$_____(.................), a(s) qual(is) fica(m) fazendo parte integrante deste
contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - No exercício seguinte, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão
empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura
em termos aditivos a serem então lavrados pelo NSP/SETRAP e Assessoria Jurídica da SETRAP.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo máximo exigido para a
execução da obra, objeto do presente Projeto Básico é de 60 (sessenta) dias, o início da contagem do
prazo de execução da obra será contado em dias consecutivos a partir do início das obras.
O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, a partir da entrega da Ordem de Serviço
(O.S) da Obra pela SETRAP, à Empresa selecionada.
O prazo de Vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, iniciando-se sua contagem no
data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o
disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO: Em conformidade
com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, o objeto deste contrato será
recebido:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da
comunicação escrita do contratado;
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, observado
o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As etapas da obra executadas em desacordo com o estipulado neste instrumento
e na proposta da Contratada será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso.
PARÁGRAFO QUARTO: - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por
legislação pertinente.
PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos, a contar da data de seu
Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, conforme
determina o prazo definido no art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO- Em garantia da fiel e efetiva execução da obra a
ser executada, a CONTRATADA prestou garantia de 5% (cinco por cento), do valor deste, a preços iniciais,
sob a modalidade de ______ no valor de R$ ................. (...................), conforme Guia de Recolhimento de
número ............, efetivada em data de ...........,que integra o presente instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A caução inicial será reforçada durante a execução da obra contratada, de forma
a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os
procedimentos previstos na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SETRAP – Constituem direitos e
prerrogativas da SETRAP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da
Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, vigentes na SETRAP, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.
PARÁGRAFO ÚNICO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Além de outras exigências da
legislação pertinente e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa CONTRATADA:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Dispor às suas expensas de ferramentas e dos Equipamentos de Proteção
Individual, equipamentos e veículos necessários à execução dos obra, bem como todo o material necessário
para a execução dos mesmos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da obra tais como:
locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos
trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas necessárias a plena prestação dos serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus
componentes, que tenha dado causa por ocasião da execução da obra. Deste modo deverá responder por
quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da execução da obra,
mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução.
PARÁGRAFO QUARTO: Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com
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esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
PARÁGRAFO QUINTO: Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da
SETRAP, quanto à execução objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de
habilitação e qualificação financeira da licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas neste
ajuste, informando à SETRAP sobre ato ou fato que venha modificar as condições iniciais de habilitação.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com suas
obrigações junto ao CREA/AP - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá,
PARÁGRAFO OITAVO: Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do objeto
Contratado.
PARÁGRAFO NONO: A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no subitem 13.3
e 19.1.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISS ao município do local da execução dos trabalhos,
durante toda execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO : É permitida a subcontrtação parcial do
objeto, respeitada as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Todas as previstas em
legislação pertinente ao objeto e as avenças que compõem o processo, inclusive o projeto executivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante
apresentação dos documentos registrado no edital e seus anexos – Prazos e Pagamentos do Projeto Básico
e Projeto Executivo.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um
representante ou de uma Comissão de servidores designados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo dos serviços, podendo e devendo rejeitar no todo
ou em partes, as etapas da obra em descordo com o contrato, não eximindo a Contratada de total
responsabilidade quanto à execução da obra.
PARÁGRAFO QUARTO: Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no
transcorrer da execução da obra, fixando prazo para sua correção.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES/PENALIDADES – A empresa vencedora do certame
responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra executada, e essa se estenderá nos
termos da Lei e civilmente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem
em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execução que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por
danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e neste Edital, a
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
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inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I – advertência;
II- multa, sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação
oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração da SETRAP
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a
de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e
impedimento de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá; e poderão ser descontadas do
pagamento a ser efetuado.
PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUÇÃO TOTAL do contrato, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de
contratar com a Administração, além de multa de 10% dez por cento) do valor do contrato, independente de
rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou serviço, será cobrada multa de
1% (um por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais.
PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada multa 1% (um por
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – Constituem motivos incondicionais para
rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as
consequências do artigo 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em havendo a Cisão,
Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará
condicionada a analise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente à
possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO – Durante o período de execução da obra, objeto do
contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado por equipe de Fiscalização ou por um
Fiscal devidamente designado pela Diretoria do Departamento de Obras da SETRAP, representando,
portanto a Contratante na missão acima referida.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de Obras”,
todas as ocorrências relacionadas com os serviços em desenvolvimento no que tange ao objeto do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
da CONTRATANTE deverão ser solicitadas as devidas soluções aos seus superiores hierárquicos em tempo
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hábil, para adoção de medidas convenientes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA poderá manter preposto, desde que aceito pela Administração
e fiscalização da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo sempre que for
necessário.
PARÁGRAFO QUARTO - A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a empresa, o
Boletim de Medição da Obra, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o devido gestor
hierárquico para o devido pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente Contrato
terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Macapá para dirimir as questões decorrentes
do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável Técnico,
firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.

Macapá-AP,____ de ______ de 2021.

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

-----------------------------------------REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

-----------------------------------------TESTEMUNHA

------------------------------------------------REPRESENTANTE TÉCNICO
CONTRATADA

--------------------------------TESTEMUNHA
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ANEXO III

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 inclusos todas as taxas,
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impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos pelo
_____/SETRAP.

(Local),de de 2021.
Assinatura e carimbo (representante legal)

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)
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__________________,_________de_______________de 2021.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

…………………………………….....………………………………………………,
CNPJ
o(a)

nº.…………………………,

por

intermédio

Sr(a)………………………………………………………,

de

inscrito

seu

portador

(a)

representante
da

Carteira

no
legal
de

Identidade nº.……………………………… e do CPF nº. ………………………/……, DECLARA, para fins
do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05
de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela
Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
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…………………………………… (data)

…………………………………………………………………………
(representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOSUPERVENIENTE

(NOMEDAEMPRESA) ,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 de2021.
Assinatura do representante legal
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ANEXO VII
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
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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.

Macapá-AP, __de__________de2021
____________________________________________________________
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa)

ANEXO VIII

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 CONVITE
Nº___/2021 – CPL/SETRAP.

Local e data.
___________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

Observações: emitir em papel que identifique a licitante.

______________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ – SETRAP, Rod. BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908-130, Macapá-AP
Processo Administrativo nº 0044.0093.2254.0004/2021-DET/SETRAP, SIGA nº 00018/SETRAP/2021.
Carta Convite nº 002/2021-SETRAP

Processo Prodoc n° 0044.0093.2254.0004/2021-DET/SETRAP

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Declaração a ser emitida pela licitante

ANEXO IX

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

nº...................sediada...........(endereço

da

empresa)...................inscrita

completo)...................................,

por

no

CNPJ

intermédio

sob
de

oi
seu

representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. ...........e do CPF
nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que que está apta à realizar a prestação dos
serviços

imediatamente

após

a

assinatura

do

contrato,

Edital

nº.............,

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

______________________________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ – SETRAP, Rod. BR-210, Km 0, São Lázaro, CEP 68.908-130, Macapá-AP
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destinado

à

Processo Prodoc n° 0044.0093.2254.0004/2021-DET/SETRAP

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOCAL E DATA
NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ANEXO X

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 CONVITE n.°xxx/xxx, 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), de de 2021.
Assinatura do representante legal

______________________________________________________________
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO XI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do Edital de Nº XXX/XXXX– CPL/SETRAP possui ______ folhas numericamente ordenada.

Local e data.
___________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa
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