
 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

EDITAL 
Tomada de Preço nº 03/2023 

 
Tipo: Menor Preço  
Processo: 20230105.001/PMM/CPL 
Regime: Empreitada por Preço Global 
Objeto: Construção de estivas em madeira, conforme o Convênio nº 
936774/2022/INCRA. 
 
O procedimento Licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, com alterações da Lei 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei 
Complementar 123/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital. 
 
01. PREÂMBULO 
1.1. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUANÁ - Estado do Pará, instituída através da Portaria nº 022/2022-GAB/PMM, 
torna público que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, 
tipo: menor preço; regime: empreitada por preço global; para Construção de 
estivas em madeira, conforme o Convênio nº 936774/2022/INCRA, em sessão 
pública no dia 02 de Fevereiro de 2023, às 14:00 hs, na Prefeitura Municipal de 
Muaná, na Sala da CPL, localizada Praça 28 de Maio, nº 43 - Bairro: Centro - 
CEP: 68825-000 – Muaná/PA, obedecidas as seguintes condições: 
 
02. SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
2.1. Esta licitação será do tipo menor preço, regime de empreitada por preço 
global e será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei nº 9.648, de 28 de 
abril de 1.998 e Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e demais alterações. 
 
2.2. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo PREFEITO MUNICIPAL, 
conforme consta em processo administrativo, após exame e aprovação pela 
Procuradoria da Prefeitura Municipal de Muaná. 

 
 
03. DO OBJETO 
3.1. A presente licitação tem como objeto a Construção de estivas em madeira, 
conforme o Convênio nº 936774/2022/INCRA, sob o regime de empreitada por 
preço global, compreendendo material e mão-de-obra.  
 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

3.2. No Memorial Descrito da Planilha Orçamentária e as Especificações Técnicas 
dos Serviços para Construção de estivas em madeira, conforme o Convênio nº 
936774/2022/INCRA, contêm todas as particularidades para a execução da 
referida obra, fazendo parte do presente edital, sendo que a empresa ganhadora 
do processo licitatório terá de estar apta a atender a todas as especificações 
técnicas de serviços contidas no mesmo. 
 
3.4. Na execução dos serviços, objeto do presente Edital, deverá ser observado, 
de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas 
Complementares e Particulares e outras pertinentes às obras em licitação, 
constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e 
determinações da fiscalização e, quando houver, da supervisão do órgão 
competente. 
 
3.5. Valor de Referência para Execução da Construção:  
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO DOS OBJETOS 

 
VALOR 

ESTIMADO 

 
TEMPO DE 
EXECUÇÃO 

 
 
ITEM 1 

 
Construção de estivas em 
madeira, conforme o Convênio 
nº 936774/2022/INCRA 

 
 

R$ 1.009.147,74 

 
 

180 dias 
  

 
4. EDITAL E ANEXOS 
4.1. O Edital e Anexos poderão ser obtidos nos Site:  
http://geoobras.tcm.pa.gov.br, https://muana.pa.gov.br, e na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Muaná, na Prefeitura 
Municipal de Muaná, na Sala da CPL,  localizada Praça 28 de Maio, nº 43 - Bairro: 
Centro - CEP: 68825-000 – Muaná/PA no horário das 8:00 as 12:00 horas, a partir 
de sua publicação, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura, desde 
que a empresa tenha feito a visita técnica e o registro cadastral. 
 
4.1.1 – Projeto Básico 
4.1.1.1 – Desenhos 
4.1.1.2 – Memorial Descritivo 
4.1.1.3 – Planilha Orçamentária 
4.1.1.4 – Cronograma Físico Financeiro 
 
05. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Poderão participar desta licitação, na forma do art. 22, da lei nº 8.666/93, os 
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interessados do ramo pertinente ao objeto desta tomada de preços, que estejam 
previamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de Registro 
Cadastral da Prefeitura Municipal de Muaná, até o terceiro dia anterior a data do 
recebimento das propostas. 
 
5.2. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na 
data, hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 1.1. 
deste edital, da Documentação e das Propostas de Preços, endereçadas a 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
5.3. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que 
satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital, e seus anexos. A 
participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 
termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o 
disposto no parágrafo 3º, do art. 41, da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. 
 
5.4. Não poderá participar da licitação: 
a) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 
c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 
 
d) Grupos de Sociedades e Consórcios; 
 
e) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem 
como funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta 
Prefeitura; 
 
f) Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a 
Administração Municipal; Estadual e Federal; 
 
g) Empresas distintas, através de um único representante; 
 
h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de 
falência ou concordata. 
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06. CUSTOS DA LICITAÇÃO 
6.1. A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e 
apresentação de sua proposta. A Prefeitura Municipal de Muaná, em nenhuma 
hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 
seguidos na licitação ou os resultados desta. 
 
07. VISITA TÉCNICA 
7.1. Devido à complexidade da obra, a licitante deverá visitar a unidade onde 
serão executados os serviços. Nos período de 23/01/2023 às 9:00hs a Prefeitura 
Municipal disponibilizará transporte  caso necessário, para levar os 
representantes das empresas até o local da obra, que deverá ser previamente 
agendado, a empresa deverá ser representada por seu Responsável Técnico 
(Engenheiro Civil ou Arquiteto) devidamente credenciado, com o intuito de 
adquirir pleno conhecimento das condições e natureza dos trabalhos a executar, 
devendo a visita ser conduzida pela Equipe técnica da Prefeitura Municipal de 
Muaná. Após a visita, será fornecido as empresas presentes, em modelo próprio 
(ANEXO X), ATESTADO DE VISITA, emitido pela Secretaria de Obras as 
empresas presentes. 
7.1.2. A visita técnica deverá ser agendada junto a Secretaria de Obras, com a Sr. 
JEAN AZEVEDO RANDEL, CREA/PA: 1515305490, engenheiro responsável, 
sendo obedecidos os prazos para as mesmas. 
 
08. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
8.1. A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições 
e quadros, projetos, documentos – padrão, exigências, decretos, normas e 
especificações citados neste Edital, e em seus anexos. 
 
8.2. A Licitante deverá juntar aos documentos de habilitação, o Recolhimento da 
Garantia de participação, conforme item 11.5, letra “m”, junto a Secretaria 
Municipal de Finanças. 
 
8.3. Esclarecimentos sobre os Documentos: 
Os interessados poderão solicitar, até 24hs antes do início da licitação, quaisquer 
esclarecimentos e informações os quais deverão ser formalizados por escrito, 
devidamente assinadas, e protocolizadas no endereço da Prefeitura Municipal de 
Muaná, indicado no “Aviso de Licitação”. A Comissão Permanente de Licitação 
responderá por escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados. 
 
8.4. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da 
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Documentação e Proposta de Preços correrão por conta e risco da Licitante. 
Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos documentos 
integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação 
da Licitante, ressalvados erros meramente formais que poderão ser consertados 
pela Presidente a fim de possibilitar a competitividade. 
 
8.5. Retificação dos Documentos 
Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em 
consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, 
modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que 
será publicada nos órgãos competentes. 
 
8.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoável para levarem em conta a errata 
na preparação da Documentação e Proposta de Preços, a Comissão Permanente 
de Licitação poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma 
da lei, for julgado necessário. 
 
8.7. Impugnação do Edital 
A impugnação perante a Comissão Permanente de Licitação dos termos do Edital, 
quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá se efetivar até 
o quinto dia útil que anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair 
do direito de impugná-lo posteriormente. Tal impugnação deverá ser formalizada 
por escrito a Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação direta, 
protocolada junto à referida Comissão Permanente de Licitação. 
 
9– CREDENCIAMENTO: 
9.1 - Horário de credenciamento: de 14:00hs às 14:15 hs no dia 02/02/2023. 
 
9.2 - O licitante poderá vir representado por seu administrador/gerente ou por 
mandatário. 
 
9.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
9.4 - Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma 

empresa. 
 
9.5 - Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação por meio de instrumento público, 
observando o seguinte: 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

 
9.5.1 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para o 
credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente 
e documento que o credencie a participar deste certame – procuração por 
instrumento público, com firma reconhecida, através da qual seja- lhe atribuído 
poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e 
pertinentes ao certame, em nome do licitante. 
 
9.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o 
representante da empresa deverá apresentar o contrato social e sua última 
alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente 
atualizado, no ato do credenciamento juntamente com a carteira de identidade ou 
outro documento legal que o credencie. 
 
9.5.3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar 
carteira de identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo 
Contrato Social e última alteração, ou alteração contratual consolidada, ou 
documento equivalente atualizado. Se o representante for sócio não detentor de 
poderes para isoladamente praticar atos de administração, os demais sócios 
participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição 
da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários através de procuração. 
 
9.6 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo VI. 
 
9.7 - O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus 
representantes de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 
devendo obedecer ao modelo do Anexo VII, deste Edital. 
 
9.8 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização 
das transações inerentes à Tomada de Preço. 
 
9.9 - Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação ou 
membro da equipe de apoio. 
 
9.10 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes 
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devem estar fora dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitação. 
 
9.11 - A falta de qualificação representativa não impedirá que o representante da 
empresa licitante participe da sessão relativa a este processo licitatório, 
entretanto, o mesmo fica impedido de se manifestar durante a sessão. 
 
10. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 
10.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão 
de sua proposta. O licitador não será responsável por nenhum destes custos, 
independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 
 
10.2. A proponente deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação, no 
local, na data e na hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que 
deverão estar fechados e inviolados, contendo em sua parte frontal os dizeres: 
 

a) Envelope nº 01: contendo a documentação relativa para HABILITAÇÃO com 
a inscrição: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023 
”HABILITAÇÃO”; 

 
b) Envelope nº 02: contendo a PROPOSTA FINANCEIRA, em conformidade 

com o item 11 deste Edital com a inscrição: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023 
“PROPOSTA FINANCEIRA”; 

 
10.3. No dia 02 de Fevereiro 2023, às 14:00 horas, será iniciado o processo, com 
ponderação de 15 minutos para o credenciamento. Após esse prazo, nenhuma 
proposta será recebida. 
 
10.4. A Habilitação e Proposta deverão ser escritos em língua portuguesa e estar 
livres de qualquer emenda ou rasura. 
 
10.5. Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em espiral 
contínua, com todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um 
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Termo de Encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome 
do licitante, o número da licitação e o objeto da obra em licitação. 
 
10.6. Termos de Encerramento 
Para cada volume apresentado (Documentação e Proposta), a licitante deverá 
apresentar um Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o número 
de documentos que o compõem. 
 
11. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar 
comprovante e/ou certidão, para que se verifique 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: 

• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 

• 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). 

• Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 
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. 
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação 
 
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, 
em envelope lacrado e identificado, e conter a listagem a seguir: 
 
11.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
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d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, devidamente 
atualizada; 
e) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital em 
todas as fases da licitação; 
f) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e 
sujeição as condições estabelecidas no Edital; 
g) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou 
suspender a execução dos serviços na forma da Lei; 
h) Declaração de concordância em firmar o contrato administrativo para a 
execução dos serviços propostos, pelos respectivos preços, mediante regular 
convocação; 
i) Declaração do prazo de validade da proposta, a qual deverá ser no mínimo, 60 
(sessenta) dias contados a partir da data aprazada para sua apresentação. 
j) Declaração sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a 
usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos Artigos 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso. 
k) Certificado de Regularidade de Obras – CRO, emitido pela Secretaria de Obras, 
atestando que a empresa licitante não se encontra com pendências perante a 
Prefeitura Municipal de Muaná/PA, até 02 (Dois) dias úteis antes da data 
designada para abertura da sessão pública; 
l) Certificado de registro Cadastral; 
m) Alvará de Localização. 
 
11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente 
com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores;  
11.3.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
pertinente ao seu ramo de atividade o objeto, atual;  
b) - Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
F.G.T.S., demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei (site: www.caixa.gov.br); 
c) - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (site: www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br); 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;  
e) - Prova de regularidade para com a Fazenda; 
f) - 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 5.452, de 1º de maio de 1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 
2011) www.tst.gov.br, em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário e em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do 
Estado da sede da licitante; 
g) Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ 
único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a 
última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo 
que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, 
quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a 
demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
h) Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais originária do Estado 
de origem do participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjxx/); 
i) Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por 
igual período a critério da administração. 
 
11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA/CAU da Licitante e de 
seu(s) responsável (eis) técnico(s), de sua respectiva Região, com validade à data 
de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados 
cadastrais e contratuais, no caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o 
Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Região de origem 
deverá conter o visto do CREA/CAU-PA, constando nesta certidão como 
responsável técnico o Engenheiro Civil;  
b) Comprovação a que se refere o item 07 deste Edital, bem como comprovante 
que visitou a Secretaria de Meio Ambiente, além os documentos constantes do 
item 8.2. 
c) Relação dos equipamentos necessários para execução das obras ou serviços 
de que trata o projeto de engenharia, aos quais estarão sujeitos à vistoria “in loco” 
pela Prefeitura Municipal de Muaná, por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 
d) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de 
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possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das 
propostas, profissional de nível superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico-
CAT acompanhadas de atestados de execução, de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação. O responsável técnico 
indicado deverá ser o mesmo dos atestados de capacidade técnico-profissional 
apresentados. 
e) Capacidade Técnico-Operacional: Será (ão) exigido(s) atestado(s) ou 
declaração(ões) de capacidade técnica, que comprove(m) que o licitante tenha 
executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal, ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas 
privadas, os serviços compatíveis com o objeto da licitação, comprovando a 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, essa exigência guarda proporção com a dimensão e a complexidade 
do objeto a ser executados, através de apresentação da certidão de acervo 
técnico de execução de obra, devidamente registrado no Conselho Regional - 
CREA/PA OU CAU. 
f) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional com formação em segurança do 
trabalho. 
g) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de um 
licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.  
h) Apresentar declaração expressa que se compromete a atender às 
determinações da Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e 
de que prestará toda assistência e colaborações necessárias ao atendimento à 
fiscalização das obras. 
i) Apresentar Declaração do Licitante de que recebeu os documentos, que se 
inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, que tem pleno 
conhecimento do projeto básico, das especificações, das condições e da natureza 
do trabalho a ser executado, e que os preços propostos cobrirão quaisquer 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, 
declarando ter pleno conhecimento do projeto básico e suas especificações. 
 
11.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. A indicação do nome do contador e do 
número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade são 
indispensáveis, devidamente registrado na Junta Comercial competente. Com 
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base nos dados extraídos do Balanço será avaliada a capacidade financeira da 
empresa.  
a.1) Declaração de Habilitação Profissional - DHP e/ou Certificado de 
Regularidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional e dentro de sua 
validade, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (ou documento 
equivalente com foto) do contador, ou profissional equivalente. 
b) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será 
efetuada com base no balanço apresentado e deverá ser formulada, formalizada 
e apresentada pela empresa proponente em papel timbrado da empresa, 
assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, podendo ser 
substituído quando consolidado no próprio balanço, aferida mediante índices e 
fórmulas abaixo especificadas: 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1  
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1  
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1  
Onde:  
ILG = índice de liquidez geral  
ILC = índice de liquidez corrente  
ISG = índice de solvência geral  
AT = ativo total  
AC = ativo circulante  
RLP = realizável em longo prazo  
PC = passivo circulante  
ELP = exigível em longo prazo  
PL = patrimônio líquido 
c) Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em 
qualquer dos índices citados no item d, estarão inabilitadas.  
d) As empresas com menos de 01(um) ano de existência, que ainda não tenha 
balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou 
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio 
líquido relativos ao período  
de sua existência.  
e) A documentação necessária para comprovação da Capacidade Econômico-
Financeira da Licitante será constituída pelas demonstrações contábeis 
constantes do Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, 
acompanhadas da publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício 
encerrado quando se tratar de Sociedade Anônima, ou o registro de arquivamento 
na Junta Comercial do local da sede da Empresa, quando se tratar de sociedade 
comercial por cota de responsabilidade limitada. 
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f) Será exigido à apresentação das seguintes páginas do Livro Diário onde o 
balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos valores apresentados e 
calculados pelos licitantes: Folha de abertura, Folha que contenha os dados 
necessários à conferência pretendida e Folha de encerramento. 
g) Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada, onde se possam extrair informações sobre a existência 
de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou 
jurídica(s) sócias da licitante e atos arquivados; 
h) Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada;  
i) A Licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentar as 
memórias de cálculo relativas a todos os dados apresentados, com relação à 
qualificação econômico-financeira, a saber:  
- Índices Financeiros;  
- Atualização do Capital Social Integralizado (se for o caso).  
j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica e do ente federal. 
k) Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de 
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do 
prazo de validade expresso na própria certidão. 
l) Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou 
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.  
m) A licitante deverá fornecer comprovante de Garantia de Proposta de 1% (um 
por cento) do valor estimado do presente certame, a fim de proteger a Prefeitura 
contra atos ou omissões das licitantes, que deverá ser feito até 3 (Três) dias 
antes da abertura da sessão, e na ocasião será fornecida uma declaração 
comprovando a garantia, dentre as seguintes modalidades: Caução em dinheiro, 
que deverá ser depositado na conta da Prefeitura Municipal de Muaná (Banco do 
Brasil, Agencia: 1000-6, Conta Corrente 30335-6, CNPJ: 05.105.200/0001-22, ou 
Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia, e Fiança Bancária, no termos no 
inciso III do art. 31 da lei 8.666/93. 
n) As garantias de que trata o item anterior, poderão ser levantadas pelos licitantes 
não vencedores, a partir da homologação do resultado final da licitação 
 
11.6.Carta da Empresa Licitante 
A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por 
Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público) 
e declarar o seguinte: 
 
a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela 
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autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Muaná; 
 
b) que executará as obras de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas 
às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou não e 
materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle 
de qualidade adequado; 
 
c) que se compromete a dispor para emprego imediato os equipamentos 
necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em 
condições adequadas de utilização; 
 
d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fará a alocação de 
qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem 
executados por solicitação da Prefeitura Municipal de Muaná, sem ônus de 
mobilização para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com a 
necessidade que motivou a solicitação; 
 
e) que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação e do 
Recebimento da Ordem de Serviço; 
 
f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação, inclusive com 
apresentação do atestado referido no item 07; 
 
g) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente 
Edital; 
 
h) que, caso vencedor do certame, cumprirá fielmente as disposições 
concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de 
ordem administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos 
processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção. 
 
11.7. A não apresentação de qualquer documento exigido implicará na inabilitação 
do licitante. 
 
11.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por 
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motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente 
de Licitação. 
 
11.9. Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade 
indeterminada, todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se 
emitidos em no máximo 90 (noventa) dias da data de realização desta Licitação, 
caso não tenham prazo de validade neles consignado. 
 
11.10. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for 
a matriz, e em nome da filial, se o licitante for a filial. 
 
11.11. Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.12. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente 
impossibilitada de providenciar o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado 
pela matriz do licitante, mediante prévia justificativa aceita pela CPL. 
 
11.13. As licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento 
licitatório, os documentos apresentados para habilitação, sendo exigida essa 
condição para assinatura do Contrato. 
 
11.14. Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum tipo de 
protocolo. 
 
11.15. As certidões constantes no item 11.3 alíneas “c” e “d”, deveram ser emitidas 
em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário 
 
12. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 
Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após 
sua denegação/apreciação pela Comissão serão abertos os envelopes de 
Proposta de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das 
interessadas para vistas juntamente com a Comissão, quando se passará à 
análise e julgamento das mesmas. 
 
12.1. Para a Proposta de Preços, exigir-se-á dos interessados o seguinte: 
12.1.1. Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações, em papel 
timbrado da empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, 
conforme modelo constante no Anexo V, relacionando ainda, os seguintes itens: 
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a) Preço Global em valor numérico e por extenso; 
b) Prazo de execução dos serviços; 
c) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
12.1.2. Será exigida das proponentes a apresentação: 
a) Da composição unitária, tendo como base; a planilha orçamentária conforme 
modelo (Anexo III); 
As planilhas de preços e cronograma de execução do objeto desta licitação, 
constantes da proposta comercial, deverão ser rubricadas ou assinadas pelo 
representante legal da empresa e pelo (s) responsável (s) técnico (s) da licitante, 
com registro atualizado e anuidade paga. 
 
12.1.3. Cronograma Físico-Financeiro (Anexo II) deverá conter: 
a) Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução; 
b) Valores da etapa de execução ao longo do tempo; 
c) Acumulado mensal e acumulado geral.   
 
12.1.4. As propostas deverão vim acompanhadas em arquivos PDF e Planilha do 
Excel, para servem inseridas no Portal do GEOBRAS.   
 
12.2. Desclassificação das Propostas 
Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão Permanente 
de Licitação serão consideradas desclassificadas aquelas que: 
 
12.2.1. Cujo preço final proposto para os serviços seja manifestamente excessivo 
ou inexequível. Será considerada excessiva aquela proposta cujo preço seja 
maior ao valor estimado pela Secretaria Municipal. Será considerado 
manifestamente inexequível as propostas apresentadas nos termos da Lei No. 
9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 
 
a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração ou; 
 
b) valor orçado pela Administração Municipal. 
 
12.2.2.  Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da 
licitação, bem como, as que não apresentarem a cotação de qualquer dos itens 
da obra (exceto aqueles itens que estiverem com quantidades zeros) ou que 
alterem as quantidades constantes das planilhas. 
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12.2.3. Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, 
entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, 
de valor zero ou incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado, 
distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se 
mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a avaliação 
determinados e estabelecidos neste Edital. 
 
12.3. Correção Admissível 
Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constatar a existência de 
erros numéricos nas Propostas de Preços, sendo estes não significativos, 
proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da 
Proposta, obedecendo as seguintes disposições: 
 
12.3.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica 
e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último; 
 
12.3.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de 
quantitativos por preços unitários, a Comissão procederá à correção dos 
subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas alterando em 
consequência o valor da proposta; 
 
12.3.3. Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a 
proposta sendo vencedora, caberá a retificação também do Cronograma Físico-
Financeiro com a correspondente adequação. 
 
12.4. Julgamento das Propostas de Preços 
12.4.1. As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e 
classificadas por ordem crescente dos eventualmente corrigidos. 
 
12.4.2. Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será 
utilizado o critério de “MENOR PREÇO”, sendo considerada vencedora aquela 
representada pelo menor preço final apurado para a execução da obra e 
classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das propostas 
apresentadas. 
 
12.5. Critério de Desempate 
No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a vencedora 
através de sorteio em ato público a ser procedido pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
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13. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
13.1. Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão 
Permanente de Licitação, a remessa dos autos à autoridade competente com 
vistas à deliberação final, dando ciência à empresa melhor qualificada e 
promovendo a sua Divulgação. 
 
14. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
14.1. Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua 
regularidade, proceder-se-á à homologação do procedimento licitatório e 
adjudicação do objeto à proponente vencedora com posterior divulgação nos 
órgãos competentes.   
 
15. DA CONTRATAÇÃO 
15.1. Convocação e Celebração do Contrato: 
Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo 
contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da ciência ao chamamento pelo órgão competente, para no local indicado, 
firmar o instrumento de contrato. 
 
15.2. Não Atendimento a Convocação 
É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar o termo 
do Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo nas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço e assim 
sucessivamente ou revogar a licitação. 
 
15.3. Instrumento e Condições de Contrato 
O contrato administrativo a ser celebrado, observará rigorosamente as condições 
estabelecidas neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo IV). 
 
15.4. Garantia Contratual de Execução 
15.4.1. Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitação, será 
exigida da proponente vencedora, a título de garantia contratual, caução 
correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do contrato administrativo, no ato 
da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em 
dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia, respeitando-
se as seguintes condições: 
 
15.4.2. – A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitação e 
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adjudicatária do seu objeto poderá optar pelo procedimento de devolução da 
garantia de participação. (Conforme disposição na alínea L) do item 11.5, ou 
aproveitá-la como parte da garantia de execução contratual a que alude a Lei 
Federal nº 8.666/93, art. 56, parágrafo 4º, e suas alterações posteriores, 
mediante complementação de valores e do período de validade, se for o caso. 
a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua 
prestação condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária 
garantidora. 
 
b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem 
serão devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante 
solicitação pela licitante. 
 
c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, conforme 
disposição na alínea L) do item11.5. 
 
d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições 
contratuais pela entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou 
penalidades independentes de quaisquer outros atos legais. 
 
15.4.3. Mobilização e Instalações Provisórias 

1. Será permitido cotar preço, a título de mobilização e instalações provisórias e 
canteiros de obras, não podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do 
valor total da proposta. 

 
15.5. Extinção Antecipada do Contrato Administrativo 
 
A Administração Municipal, a qualquer tempo, poderá promover a extinção 
antecipada do Termo Contratual: 
 
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses lançadas na 
seção V. Art. 78, incisos I à XIII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Municipal. 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
15.6. Da Alteração do Contrato Administrativo 
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O Contrato Administrativo decorrente deste Edital poderá ser devidamente 
justificado conforme Art. 65, da Lei Federal 8.666/93. 
 
15.7. Recebimento do Objeto 
Executando o Contrato Administrativo, seu objeto será recebido conforme 
disposto no inciso I, alíneas “a” e “b”, do artigo 73, inciso III e parágrafo único, do 
art. 74, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos). 
 
16. PRAZOS REGULAMENTARES 
 
16.1. Para  assinar o Contrato Administrativo 
A Licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato 
e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. É de 
responsabilidade do contratado a publicação do extrato do instrumento contratual 
nos órgãos competentes, na forma do § 3.º, art. 33, do Decreto 93872/86. 
 
16.2. Para Início dos Serviços 
O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao 
da assinatura da ordem de serviço. O contratado administrativo obriga-se a 
promover a anotação do contrato no CREA com jurisdição do local da obra (Lei 
6.496/77, art. 1.º). 
 
 16.3. Ordem de Serviço 
Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados do prazo da publicação do extrato para início. A ordem de serviço não 
expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no 
último dia do mesmo prazo. 
 
16.4. Para Conclusão 
Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos dentro do prazo:  
 
- Construção de estivas em madeira, conforme o Convênio nº 
936774/2022/INCRA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; contados em 
consecutivos, a partir da data da primeira ordem de serviço, expedida pelo órgão 
contratante.  
 
 
16.5. Prorrogação dos prazos 
O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado desde que solicitado à 
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autoridade competente, num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término 
contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força maior, devidamente 
justificados. 
 
16.6. Outros procedimentos 
Na hipótese da Administração Municipal não assinar contrato administrativo com 
a empresa ou com outra, na ordem de classificação no prazo de 60 (sessenta) 
dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
 
17. MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Da 1º liberação financeira, deverão acompanhar as mesmas: 
a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execução da empresa e do profissional. 
b) Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de 
pagamento do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas 
trabalhistas de todos. 
 
17.1. Para fins de liberação e pagamento da 2o(segunda) medição em diante 
deverá acompanhar as mesmas os respectivos comprovantes de recolhimento 
dos Encargos Sociais. 
 
17.2. As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços 
executados, com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, 
acompanhados do relatório emitido pela fiscalização da obra. 
 
17.3. As medições serão processadas e efetuadas seus pagamentos até o 5º 
(quinto) dia útil da data de cada medição efetuada. 
 
17.4. No caso da suspensão dos desembolsos por parte do órgão competente, a 
CONTRATADA estará no seu direito de paralisar a obra ate que a situação seja 
normalizada. Neste caso, o prazo da obra será aditado do número de dias que a 
mesma permanecer desmobilizada. 
 
17.5. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deverá atender 
as exigências deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira 
estimativa de evento dos serviços, objeto desta licitação e deverá ser apresentado 
até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do Contrato Administrativo 
no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação, com base nesse 
cronograma da licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo 
com a programação básica e financeira existente na ocasião devendo, porém, os 
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serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital. Este 
ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas desde que devidamente 
justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo Secretário de Obras do 
Município, devendo os mesmos receberem números sequenciais. 
 
18. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os 
projetos e especificações fornecidos pela Secretaria Municipal. 
 
18.1 - Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá: 
 
18.1.1 Apresentar para aprovação da fiscalização, projeto executivo do canteiro 
de obras, atendendo à legislação vigente e em conformidade com as normas da 
Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolução 307 do CONAMA, de 
05/07/2002, relativa à gestão de resíduos sólidos. 
 
18.1.2 - Ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado; 
mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante 
todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. 
A substituição de qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da 
fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência. 
18.1.3 - A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras 
entre a CONTRATADA e a fiscalização. 
 
18.1.4 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a 
CONTRATADA deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos 
fiscalizadores e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes 
serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que 
estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias. 
 
18.1.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e 
planilha orçamentária aprovados/ elaborados pela SEMOB, através da 
fiscalização da obra, não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas 
somente de serviços executados. 
 
18.1.6 - Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 
estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 
necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras 
objeto do contrato; 
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18.1.7 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços 
e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 
demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do 
contrato; 
 
18.1.8 - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes 
no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 
 
18.1.9 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução 
determinados pela FISCALIZAÇÃO; 
 
18.1.10 - Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de 
fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 
 
18.1.11 - No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam 
ser levantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, 
a fiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome as 
devidas providências. 
 
18.1.12 - Realizar, sempre que for solicitado através de laboratórios previamente 
aprovados pela FISCALIZAÇÃO, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a 
serem aplicados nos trabalhos; 
 
18.1.13 - Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de 
veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando 
adequadamente as atividades executivas; 
 
18.1.14 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha 
causar a terceiros ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, 
durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba 
nenhuma indenização por parte dessa Municipalidade. 
 
18.1.15 - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias 
dos trabalhos, deixando todas as áreas dos serviços limpas e livres de entulhos e 
detritos de qualquer natureza. 
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18.1.16 - A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no 
canteiro de obras, sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, 
ferramentas, utensílios e demais componentes necessários à execução da obra 
fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma responsável por qualquer sinistro 
que acarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a 
execução dos serviços. 
 
19 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES: 
 
19.1 - Normas da ABNT e do INMETRO; 
 
19.2 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 
Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
 
19.4 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 
 
Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das 
Normas Técnicas, e os procedimentos de execução indicados nesse 
Caderno de Encargos, a CONTRATADA deve seguir a orientação das 
Normas Técnicas da ABNT. 
 
20 - MATERIAIS 
20.1 - Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA. 
 
20.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente 
de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas 
Especificações e Projetos. 
 
20.3 - Cada obra ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser 
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada. 
 
20.4 - Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou 
equipamentos por determinada marca, implica apenas, a caracterização de uma 
analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada aos 
critérios de analogia deste caderno de encargos. 
 
21. CRITÉRIOS DE ANALOGIA 
21.1 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a 
substituição de alguns dos materiais especificados nestas Especificações ou 
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Projetos, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só 
poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da 
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de 
analogia definido a seguir: 
 
21.1.1 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou 
equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as 
mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se 
refiram. 
 
21.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial 
ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não 
apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço 
que a eles se refiram. 
 
21.1.3 - O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela 
FISCALIZAÇÃO -sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA 
para emprego de análogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre 
Equivalência do IPT –sendo objeto de registro no "Diário de Obras". 
 
22 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: 
A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no 
canteiro/local onde serão executados os serviços, além da conscientização e 
sensibilização da mão-de-obra e introdução de rotinas de 
segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus fluxos. 
 
23 - PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS 
23.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade 
com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como com as informações e instruções contidas nos anexos. 
 
23.2 - Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e 
preços) apresentados pela secretaria municipal são orientativos, cabendo à 
CONTRATADA, antes do inicio dos serviços, analisar e endossar todos os dados, 
diretrizes e exiguidade destes projetos e planilhas, apontando com antecedência 
os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO 
efetue a análise desses pontos em discordância e emita um parecer indicando a 
solução que será aplicada. 
 
23.3 - Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder 
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minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a 
empregar. 
 
23.4 - Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações 
e planilha orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto a secretaria 
municipal, visto que, após apresentada a proposta técnica e financeira, a 
secretaria municipal não acolherá nenhuma reivindicação. 
 
23.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa 
autorização da secretaria municipal, respeitadas todas as disposições e condições 
estabelecidas no contrato. 
 
23.6 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO 
toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a 
ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato. 
 
24 - RESPONSABILIDADE 
24.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 
 
24.1.1 - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica 
-ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 
da Lei n.º 6496/77; 
24.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que 
se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato; 
24.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
Recebimento Definitivo dos serviços. 
24.1.4 - Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do 
Projeto específico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos 
projetos, será de profissionais ou empresas legalmente habilitadas pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 
24.1.4 - O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem 
os projetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas 
nos Órgãos de regulamentação profissional, sendo que esses Projetos 
Complementares são de inteira responsabilidade dos seus autores. 
24.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos 
de CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de proteção 
Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado diretamente pelo autor do 
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Projeto, será de sua responsabilidade a introdução das modificações necessárias 
à sua aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das 
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 
pertinentes às atividades profissionais. 
 
25 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
25.1. Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 
1994, no prazo de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o prazo de 
execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou seja, 06 
(meses) meses, nesse caso não caberão reajuste de preços.  
 
25.2. Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei 9.069/95. 
 
26 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
26.1. É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão 
Permanente de Licitações os termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou 
irregularidades, de acordo com o que prevê o parágrafo 1°, do Art. 41, da Lei 
8.666/93. 
 
26.2. É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitações, deles recorrer 
hierarquicamente, observadas as disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93. 
 
26.3. A contratada em razão de inadimplências inclusive os referentes ao 
retardamento na execução nos serviços, salvo ensejadas por motivo de força 
maior, caso fortuito, fato da administração ou sujeição imprevista, submeter-se-á 
as sanções indicadas no cap. IV, sessão II (sanções administrativas), da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
 
 
27 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
27.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou 
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual 
atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 
27.2. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos, 
de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as 
divergências ou dúvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e 
aprovação. 
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27.3. Comunicar a Administração Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo 
temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades 
relativos à execução do Contrato total ou parcial, por motivo superveniente. 
27.4. A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por 
todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com 
iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar 
à Prefeitura a terceiros em virtude da execução de serviços a seu cargo 
respondendo por si e por seus sucessores. 
27.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato 
administrativo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de má qualidade dos serviços prestados. 
27.6. Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações 
e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes 
à execução dos serviços. 
27.7. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os 
serviços, até o seu recebimento definitivo. 
27.8. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de 
Ocorrências, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que 
mereçam destaque. 
27.9. A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro um 
responsável com plenos poderes de decisão na área técnica. 
27.10. Executar diretamente, todos os serviços contratados, sendo vedada sub 
contratações parciais ou totais. 
27.11. Executar as suas expensas, das análises topográficas e escavações que 
se fizerem necessárias e indispensáveis à execução do projeto. 
27.12. É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigida na licitação. 
 
28 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
28.1. Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas 
ao objeto da presente licitação correrão à conta das Dotações do Fundo de 
Educação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Muaná:  
 
Dotação Orçamentária: INCRA 
Programa de Trabalho: 216312066211A0015 
Elemento de Despesa: 444042-25 
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Fonte: 0188000000 
Emenda: 71150008  
Nota de Empenho: 2022NE000264 

FICHA 
ÓRGÃO – Secretaria Municipal de Obras, Transp e 

Urbanismo 
ELEMENTO 

1.011 Construção e Recuperação de Pontes e Passarelas 44.90.51.00 

Fonte de Recursos – Transferências de Convênios da União 17000000 

Fonte de Recursos – Impostos e Transferências Constitucionais 15000000 

 
 
29 - DAS PENALIDADES  
29.1. A não observância dos prazos consignados no contrato administrativo para 
execução das obras implicará em multa de mora de 1% (um por cento) por dia de 
atraso, sobre o valor total do empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, 
independentemente das sanções legais que possam ser aplicadas, de acordo com 
os arts. 86 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela 
Administração. 
 
29.2. A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido 
pela Prefeitura Municipal de Muaná. 
 
29.3. A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos arts. 90 a 97, 
da Lei nº 8.666/93. 
 
30 - DO PRAZO DE ENTREGA 
30.1. A Execução para a entrega dos serviços: Construção de estivas em 
madeira, conforme o Convênio nº 936774/2022/INCRA, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias; contados em consecutivos, a partir da data da primeira ordem de 
serviço, expedida pelo órgão contratante.   
 
31 - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO 
31.1. O presente contrato administrativo terá vigência de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, contados da data de sua assinatura ou da Ordem de 
Serviço. 
 
32. DISPOSIÇÕES GERAIS 
32.1. As dúvidas decorrentes deste Edital serão dirimidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, no horário comercial, no endereço indicado ao Norte. 
 
32.2. Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto 
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deste Edital decorrerão de recursos do Tesouro Municipal; 
 
32.3. O pagamento será efetuado à adjudicatária nas condições estipuladas na 
minuta do contrato administrativo (Anexo IV) através de Nota Fiscal, mediante 
medições e apresentação das faturas e a entrega do bem, objeto da licitação, 
acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor competente; 
 
32.4. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, 
não se admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas 
estranhas à Comissão Permanente de Licitação a qualquer título que seja, 
ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de 
peritos visado ao exame de informações ou documentos. 
30.5. A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das 
documentações e das propostas das ofertantes, poderá proceder alterações 
concernentes à esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente 
adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes facultado 
em sendo o caso adiar a data do recebimento das documentações e propostas. 
 
30.6. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão 
de exclusiva responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar 
qualquer indenização da administração.  
 
30.7. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o 
conhecimento de quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de 
esclarecimentos de dúvidas e suas respectivas respostas, que passarão 
incontinentes a integrar o presente ato convocatório. Os licitantes se 
responsabilizarão pela aquisição dos adendos ao Edital. 
 
30.8. À critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
 
30.8.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
30.8.2. Ser revogada, a juízo da Administração Municipal, se for considerada 
inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente para justificar tal conduta. 
 
30.9. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
 
30.9.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
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obrigação de indenização ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59, da 
Lei 8.666/93; 
 
30.9.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o 
disposto na condição anterior; 
 
30.9.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e ampla defesa. 
 
30.10. A cidade de Muaná, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa 
Licitação e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e 
procedimentos de resultantes 
 
30.11. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos deste Edital, bem como, a observação de normas do serviço público 
municipal e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 
Muaná/PA, 16 de janeiro de 2023. 

  
 
 
 
 
 

EDER AZEVEDO MAGALHÃES 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA-PBE 

OBJETO : Construção de 510 metros de estivas, em madeira de lei, para atender a 141 famílias 

ribeirinhas no PAE Ilha Murumuru, Município de Muaná/PA. 

LOCALIDADE : Projeto Agroextrativista Ilha Murumuru. 

MUNICÍPIO: Muaná. 

ESTADO: Pará 

PARTE 01 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente PBE - Projeto Básico de Engenharia objetiva a construção de 510 metros 

de estivas, em madeira de lei, para atender a 141 famílias ribeirinhas no PAE Ilha Murumuru, 

Município de Muaná/PA, em áreas vinculadas ao Programa de Reforma Agrária do INCRA, 

aqui representado pela Superintendência Regional do Pará – SR (PA/NE), sediada em Belém, 

Estado do Pará. 

A partir da execução desta obra, vislumbra-se a melhoria das condições sociais das 

famílias extrativistas em áreas sob a jurisdição do INCRA, que atualmente estão enfrentando 

situações adversas às de sua subsistência, frente aos problemas que envolvem especialmente 

o acesso e deslocamento, escoação da produtividade, acesso à saúde, à educação, ao 

transporte, dentre outros. 

Neste contexto, o INCRA, como órgão responsável pela Reforma Agrária em nosso 

país, sensível a esta realidade, almeja minimizar tais problemas, tentando estender de forma 

mais abrangente possível, os benefícios sociais no meio rural. Desta forma, este Projeto Básico 

de Engenharia visa fornecer elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequada e subsídios, para que a as obras sejam executadas em conformidade com a 

metodologia e especificações técnicas, ora apresentadas, todas em consonância com as 

orientações fornecidas pelo INCRA/PA, amparado nas normas técnicas brasileiras vigentes, 

seguindo as descrições e orçamentos integrantes deste documento, especialmente, a Norma 

Execução nº 117 de 2017 e a Portaria Interministerial Nº. 424 de 30/12/2016. 
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As obras propostas serão executadas através de contrato com empresa privada, após 

licitação pública, visando à utilização adequada dos recursos disponibilizados pelo Governo 

Federal. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

Este Projeto Básico de Engenharia - (PBE) almeja a construção de 510 metros de 

estivas, em madeira de lei, para atender a 141 famílias ribeirinhas no PAE Ilha Murumuru, 

Município de Muaná/PA, a serem executadas em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Com a execução de tais obras, vislumbra-se, essencialmente, reduzir os problemas 

vivenciados pelas populações ribeirinhas desta região insular, especialmente no que concerne 

ao acesso às comunidades, posto que estas se encontram isoladas por conta do relevo 

característico da região de mangue e várzea.  

Elucida-se que estas populações ribeirinhas vivem, na maioria dos casos, abaixo da 

linha de pobreza, sem acesso aos benefícios oriundos da ciência, tecnologia e programas 

sociais, criando uma situação de total degradação e risco. 

Desta forma, a implantação de tais obras, irá garantir a escoação de suas 

produtividades locais, além de proporcionar o acesso aos moradores às políticas públicas, 

especialmente, às educacionais e de saúde, possibilitando, inclusive, a atracação de 

embarcações de pequeno porte. 

As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante 

convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Muaná e o INCRA, por administração indireta, 

através de contratação direta de empresas privadas, em processo licitatório, visando 

aperfeiçoar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo Governo Federal sendo 

que a Prefeitura Municipal participará com uma contrapartida de aproximadamente 1,2% do 

valor global das obras e serviços. 

1.3 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

O Projeto Agroextrativista Ilha Murumuru está localizado no Município de Muaná, e o 

acesso às comunidades é feito de barco a partir desta cidade, seguindo pelos rios que cortam 
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a região até as localidades, entrando nos igarapés e praias pertencentes à comunidade. A 

viagem tem duração variando entre 60 minutos, com as coordenadas de localização 

apresentadas a seguir: 

INÍCIO = S1º 40’ 24.1” / W 49º 22’ 18.8” 

FINAL = S1º 40’ 35.4” / W 49º 22’ 41.8” 

 

1.4  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

1.4.1- Solos 

Os solos do Município são representados pelos gleys eutróficos e distrófico e aluviais 

eutróficos e distróficos textura indiscriminadas e areia quartzosa distrófica, em associações. 

1.4.2 - Vegetação 

A cobertura vegetal é representada tanto pela floresta densa de planície aluvial, quanto 

pela aluvial campestre e pelos cerrados, além de áreas de capoeiras, onde a cobertura 

primitiva foi removida para o cultivo de espécies de subsistência. 

Registra-se a elevada presença de palmáceas nas áreas inundáveis às margens dos 

cursos d’água, dentre as quais se destaca o açaí (Euterpe oleracea, Mart.). 

1.4.3 - Topografia 

A topografia é modesta, representada por baixos níveis de altitudes, sendo a média de 

10m com a cota da sede municipal atingindo 13 metros de altitude. 

1.4.4 - Geologia E Relevo 

São representados pelos gleys eutróficos e distrófico e aluviais eutróficos e distróficos 

textura indiscriminadas e areia quartzosa distrófica, em associações. 

 

1.4.5 - Hidrografia 

Destacam-se o Rio Pracuúba, Rio Maracajá e Rio Ataí. 
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1.4.6 - Clima 

Fazendo parte do clima equatorial úmido, o Município apresenta todas as 

características próprias deste clima: amplitude térmica mínima, temperatura média em torno de 

27oC, mínima superior a 18ºC e máxima de 36ºC, umidade elevada e alta pluviosidade nos 

seis primeiros meses do ano. Nesses meses mais chuvosos, ocorrem as menores 

temperaturas, enquanto que, nos últimos seis meses, processam-se as temperaturas mais 

altas. 

1.4.7- Infraestrutura e Aspectos Socioeconômicos  

De forma geral, a infraestrutura da área é totalmente deficiente carecendo de 

implantação da malha viária ribeirinha, entre outros empreendimentos inseridos no Programa 

de Reforma Agrária.  

Como atividade econômica na jurisdição do assentamento, sobressai-se o cultivo e 

extrativismo do açaí e do palmito, de onde os ribeirinhos retiram o sustento familiar. 

1.4.8 - Estrutura fundiária 

O PAE foi criado através da Portaria nº 59 de 18/10/2006, através do Processo 

INCRA/SR-01/N 54100.001794/2006-23, e publicado no Diário Oficial da União em 19/10/2006, 

abrangendo uma área de 1.727,2876 ha, com o objetivo de atender aproximadamente 160 

unidades agrícolas familiares. 

1.4.9 – Benefícios sociais visados com a obra 

Um dos principais problemas enfrentados pelas populações ribeirinhas carentes que 

habitam as margens dos rios do Município, entre outros, é a dificuldade no que diz respeito às 

condições de acesso. 

Sendo assim, o poder público ao fazer investimentos para a implantação dessas 

obras estará, não somente, beneficiando a comunidade no que se refere aos aspectos 

ambientais e de saneamento básico, mas também, melhorando as condições de saúde e 

nutrição de seus habitantes. 

Trata-se, portanto, de um investimento na área social e da saúde pública da mais alta 

importância, que terá maior alcance se os custos forem distribuídos de forma a ampliar a 
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cobertura de pessoas beneficiadas através dos vários programas de inclusão social oferecidos 

pelo governo federal. 

A implantação destas obras tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso do 

Governo Federal, quando criou os projetos e/ou reservas extrativistas, de adotar na sua 

jurisdição, padrões mais humanos de vida, principalmente nos campos da saúde, educação e 

transporte. Da mesma forma, entende-se que a realização deste projeto básico irá estimular ao 

processo produtivo das comunidades. 

1.5   APOIO INSTITUCIONAL 

A instituição que dará apoio à viabilidade do empreendimento é o INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, na esfericidade Federal, 

como gestor do programa, na análise do projeto básico, e caso, aprovado na liberação dos 

recursos e fiscalização da execução do empreendimento. 

1.6 PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA  

Para execução de todas as obras, objeto deste projeto básico, considerando que as 

mesmas serão executadas concomitantemente, estima-se a necessidade para sua execução 

de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro. 

1.7 CUSTOS DAS OBRAS  

O custo previsto para execução das obras é de R$ 1.009.147,75 (hum milhão nove mil cento e 
quarenta e sete reais setenta e cinco centavos) baseados nas Composições e Insumos SINAPI 
setembro de 2022 e o BDI estabelecido pelo Acórdão TCU- AC-2622-37/13-P de 27,70%. 

 

PARTE 02  

 2.1 – MEMORIAL DESCRITIVO – CARACTERÍSTICAS DAS ES TIVAS A CONSTRUIR 

O presente memorial descritivo destina-se à construção de 510 metros de estivas, em 

madeira de lei, para atender a 141 famílias ribeirinhas no PAE Ilha Murumuru, Município de 

Muaná/PA. 

A implantação de tais obras almeja, essencialmente, reduzir os problemas 

vivenciados pelas populações ribeirinhas desta região insular, especialmente no que concerne 
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ao acesso às comunidades, ao passo que estas se encontram isoladas em decorrência do 

relevo característico da região de mangue e várzea.  

Elucida-se que estas populações ribeirinhas vivem, na maioria dos casos, abaixo da 

linha de pobreza, sem acesso aos benefícios oriundos da ciência, tecnologia e de programas 

sociais, criando uma situação de total degradação e risco. 

Desta forma, a implantação de tais obras, irá garantir a escoação de suas 

produtividades locais, além de proporcionar o acesso aos moradores às políticas públicas, 

especialmente, às educacionais e de saúde, possibilitando, inclusive, a atracação de 

embarcações de pequeno porte. 

Ressaltamos que as estivas serão construídas em madeira de lei, conforme projeto 

em anexo, e que a planilha de custos contemplará os materiais e mão-de-obra para sua 

execução. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS GENÉRICOS 

Os materiais construtivos e equipamentos específicos serão de boa qualidade, 

garantindo a manutenção e segurança das obras. 

Estas especificações têm por finalidade orientar a execução das obras. 

1) FUNDAÇÃO 

A fundação para a execução das estivas será executada com estacas em madeira de 

lei, nas dimensões especificadas no projeto em anexo. 

As estacas deverão ser cravadas até a obtenção do “ponto de nega”. Porém, em 

havendo necessidade de as estacas serem emendadas, estas deverão ser executadas com 

chapas de ferro, compatíveis aos esforços solicitados na cravação. 

As madeiras utilizadas deverão ser isentas de nós e rachaduras que comprometam sua 

resistência. 

As estacas deverão ser cravadas devidamente alinhadas e aprumadas, de acordo com 

o projeto apresentado.  
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2) ESTRUTURA 

A estrutura deverá ser composta por madeiras de lei isentas de nós e/ou rachaduras 

que comprometam sua resistência. 

Sua dimensão deverá atender rigorosamente o projeto anexo, bem como suas 

ferragens de fixação. 

Todas as peças deverão ser parafusadas, devendo estabelecer um conjunto em toda a 

estrutura da estiva. 

 

3) GUARDA CORPO  

O guarda corpo será executado com madeiras de lei resistentes, (0,25 x 3,00 x 1”), 

devidamente travado à estrutura, a partir de peças de madeira de lei aparelhada 3 x 4.1/2” (7,5 

x 11,5), afixadas por pregos de aço de 3”, oferecendo aos pedestres total segurança. Cada 

tábua  encontra-se espaçada por 0,70m, dos quais sugerem a altura do guarda corpo em 

1,20m. 

 

4) TABULEIRO  

 Será composto por tábuas de madeira de lei (0,25 x 3,00m x 1”), afixadas 

longitudinalmente, em comprimentos variáveis, afixadas objetivando o alcance dos 510 metros 

propostos à estiva, e com largura de 2,00m, sugerida para o conforto no trânsito dos 

moradores da comunidade, como também para a escoação de sua produtividade.  

 

2.2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ESTIVAS EM MADEIRA D E LEI 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - TIPO ESTIVA - COM ESTACAS DE 

MADEIRA DE LEI E TABULEIRO DE PASSEIO EM MADEIRA DE LEI. COMPRIMENTO: 

VARIÁVEL, LARGURA: 2,00 m 

 

1- GENERALIDADES 

Esta especificação técnica objetiva estabelecer as normas e condições para a 

execução de obras e serviços relativos à construção de 510 metros de pontes, doravante 
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denominadas de estivas, com estacas, guarda corpo e piso (tabuleiro de passeio), todos em 

madeira de lei, para atender a 141 famílias ribeirinhas no Projeto Agroextrativista Ilha 

Murumuru, município de MuanáPA. 

A solução técnica, ora apresentada, apoia-se em aspectos econômicos, os quais 

tornarão viáveis à efetivação do empreendimento proposto, principalmente, porque, 

proporcionará melhorias às condições de trafegabilidade à população ribeirinha, especialmente 

aos pedestres e alunos da localidade, além de ser importante meio para escoação da 

produtividade extrativista da localidade, sendo amplamente utilizada por toda a população e 

seus visitantes.  

 

2- ETAPAS DA OBRA E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS 

A obra será executada conforme projetos, especificações técnicas, detalhamento das 

etapas contidas na Planilha Orçamentária (em anexo), além dos demais elementos técnicos 

fornecidos. 

2.1- SERVICOS PRELIMINARES 

Placa da Obra 

A placa da obra deverá ser devidamente afixada em local visível, contendo todas as 

informações sobre a presente obra, em consonância com a orientação da fiscalização. Deverá 

ser confeccionada de acordo com as cores, medidas e proporções contidas no desenho em 

anexo, em chapa de aço galvanizado. 

As informações deverão ser pintadas com tinta a óleo ou esmalte, ou, 

confeccionadas em material plástico (poliestileno) para fixação ou adesivação nas placas, 

conforme referência da composição sob o código 74209/1 do SINAPI. 

Locação Topográfica da Obra 

Os serviços de levantamento topográficos serão realizados por uma equipe de 

profissionais, dentre os quais, auxiliar de topógrafo, nivelador, servente, dentre outros, os quais 

obterão as medidas precisas, a partir dos aparelhos topográficos de precisão, conforme 

composição SINAPI. 

Barracão da obra 
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O barracão da obra para alojamento/escritório terá suas paredes construídas em 

compensado de 10mm, sendo o piso em pinho 3A, e sua cobertura em telha de fibrocimento de 

6mm, incluindo instalações elétricas e esquadrias, conforme composição SINAPI. 

 

3 - CONSTRUÇÃO DE 510 METROS DE PONTES, DORAVANTE DENOMINADAS DE 

ESTIVAS, COM ESTACAS, GUARDA CORPO E PISO, TODOS EM  MADEIRA DE LEI.  

As estacas serão em madeira de lei, sendo a peça de madeira roliça, com diâmetro 

de 0,20 cm e comprimento de 16m com as emendas, cravadas longitudinalmente a cada 2,00m 

e transversalmente com 1,80 m. 

A cravação das estacas será realizada a partir de uma cava com 1,50m de 

profundidade, na qual coloca-se a estaca, cravando-a a partir do bate-estacas até o 

atingimento da nega, e em seguida, coloca-se a transversina parafusada com a barra 

rosqueada nas estacas. 

As transversinas serão atracadas de estaca em estaca, sendo alocadas 

transversalmente sobre as longarinas, espaçadas de 1,0m em 1,0m, a fim de receber o piso da 

passarela, composto por tábuas em madeira de lei (3,00m x 0,25m x 1”), as quais serão 

afixadas no sentido longitudinal, sendo o piso da passarela com medidas variáveis, e largura 

de 2,00m x 1”. 

A altura da passarela obedecera a cota do NA máximo do rio da região. E a Ponte 

ficara em torno de 2,00 m. de Altura do Terreno Natural. 

 

4 - LIMPEZA FINAL 

Durante a obra, deverá haver limpeza permanente, de maneira e não haver acúmulo 

de entulho. A obra será entregue totalmente acabada, limpa e livre de entulho. 
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MODELO DE PLACA DA OBRA 

 
 
 
- MEMORIAL DESCRITIVO: 
 
 

Deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas e 
proporções contidas no desenho anexo, em chapa plana, metálica, galvanizada.  

 
As informações deverão ser pintadas com tinta à óleo ou esmalte, ou, 

confeccionadas em material plástico (poliestileno) para fixação ou adesivação nas 
placas. 

 
A fixação da mesma deverá ser feita em local visível, em consonância 

com a orientação da Fiscalização. 
 
Dimensões: Altura – 2m 
                    Largura – 3,20m 
 

A placa será dividida verticalmente em 02 (dois) quadrantes –superior e inferior: 
 
1 - Quadrante superior, correspondente a 4/5 da altura total,e será dividido 
horizontalmente em duas partes iguais: 
 

1.a) Quadrante superior esquerdo:  terá fundo na cor amarela – escala 
Pantone 108 U; contendo Título (ação a ser implementada), e Sub-título 
escritos na cor definida conforme padrão oficial – escala Pantone 357 U. 
 
1.b) Quadrante superior direito: terá fundo na cor definida conforme padrão 
oficial – escala Pantone 354 U; contendo, na sua parte superior, detalhamento 
da ação, sendo: Títulos na cor definida conforme padrão oficial – escala 
Pantone 108 U; e Informações na cor definida conforme padrão oficial. E, na 
parte inferior; a logomarca, conforme padrão oficial. 

 
2 - Quadrante inferior corresponde a 1/5 da altura total, terá fundo na cor definida 
conforme padrão oficial, sendo o espaço destinado às logomarcas de instituições e 
órgãos do Governo. 
 



ITEM
TABELA 
OFICIAL

CÓDIGO UN  QUANT  R$ UNIT 
 BDI                   

(27,70%) 
R$ TOTAL

1

1.1 SEDOP 10767 m²           30,00          564,22         155,16 21.581,42

1.2 SINAPI 99058 m²       1.020,00              8,35             2,30 10.859,18

1.3 SEDOP 010004 m²             6,40          499,97         137,49 4.079,76

36.520,35

2

2.1 ml         510,00 1.488,94         409,46 968.186,19

968.186,19

3

3.1 SEDOP 270220 ml         510,00              6,83             1,88 4.441,21

4.441,21

         1.009.147,75 

PLACA DA OBRA 2,00mX3,00m

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

DATA: OUTUBRO /2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTIVA, COM ESTACA, TABULEIRO E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI

EXTENSÃO:  510,00 METROS

LOCALIZAÇÃO: PAE ILHA MURUMURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES E INSUMOS SINAPI SETEMBRO 2022/ SICRO 02 ABRIL 2022 - BDI : ACÓRDÃO TCU- AC-2622-37/13-P - 27,70%

 SUBTOTAL 

ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI

COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA, ASSOALHO E GUARDA CORPO - TIPO 
ESTIVA

SERVIÇOS / MATERIAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES 
EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM.

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DA OBRA

 SUBTOTAL 

TOTAL GERAL

 SUBTOTAL 

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Página 1/1 



1º Quartil Média 3º Quartil
VALORES 

PROPOSTOS % % sobre CD 2

AC Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,20% 4,20%

DF Despesas Financeiras % do CD 1,02% 1,11% 1,21% 1,15% 1,15%

S+G Seguros e Garantias Contratuais % do CD 0,32% 0,40% 0,74% 0,65% 0,65%

R Riscos % do CD 0,50% 0,56% 0,97% 0,69% 0,69%

Total Grupo A 5,64% 6,08% 7,59% 6,69% 6,69%

1º Quartil Média 3º Quartil
VALORES 

PROPOSTOS % % sobre CD 2

L Lucro operacional 6,64% 7,30% 8,69% 7,30% 7,30%

Total Grupo B 6,64% 7,30% 8,69% 7,30% 7,30%

1º Quartil Média 3º Quartil
VALORES 

PROPOSTOS % % sobre PV 1

PIS 0,65% do PV Mínimo, médio e máximo - Acórdão 2369/2011 = 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% do PV Mínimo, médio e máximo - Acórdão 2369/2011 = 3,0% 3,00% 3,00%

ISSQN Alíquota ≤  5,00% 3 5,00%

43,00% do PV

4,50% do PV Percentual fixo e obrigatório no caso da desoneração 4,50% 4,50%

Total Grupo C 10,30% 10,30%

Verificação do BDI máximo e mínimo:

1º Quartil Média 21,60% 0,277

19,60% 20,97%

BDI a ser adotado COM DESONERAÇÃO (%)

VALORES DE BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, etc.

3º Quartil

24,23%

27,70%

GRUPO C: TRIBUTOS INCIDENTES

I Máximo - Acórdão 2369/2011 = 3,0% 2,15% 2,15%% do PV, até o limite de 50,00%,

equivalente à prestação de serviços 4

CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta)

GRUPO A: DESPESAS INDIRETAS

Variável ƒ (CD)

GRUPO B: BENEFÍCIOS

Variável ƒ (CD)

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha de Composição do BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOV IAS

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE



30 60 90 120 150 180

100,00% 100,00%
36.520,35                   -                                  -                                -                               -                                 36.520,35                     

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
-                             193.637,24                     193.637,24                    193.637,24                  193.637,24                  193.637,24                    968.186,19                   

100,00% 100,00%
-                             -                                  -                                -                               4.441,21                        4.441,21                       

36.520,35                   193.637,24                     193.637,24                    193.637,24                  193.637,24                  198.078,45                    1.009.147,75                
36.520,35                   230.157,58                     423.794,82                    617.432,06                  811.069,30                  815.510,51                    815.510,51                   

3,62% 19,19% 19,19% 19,19% 19,19% 19,63% 100,00%
3,62% 22,81% 42,00% 61,18% 80,37% 100,00% 100,00%

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTIVA, COM ESTACA, TABULEIRO E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI

EXTENSÃO: 510 METROS

LOCALIZAÇÃO: PAE ILHA MURUMURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES E INSUMOS SINAPI SETEMBRO 2022/ SICRO 02 ABRIL 2022 - BDI : ACÓRDÃO TCU- AC-2622-37/13-P - 27,70%

Item Etapas Valor %
Períodos ( dias )

Soma 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.520,35R$                             3,62%

2 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 968.186,19R$                           95,94%

3 LIMPEZA GERAL 4.441,21R$                               0,44%

Totais ( R$ )
1.009.147,75                             R$

Totais acumulados ( R$ )

Engenheiro Civil

Totais ( % )
% 100,00%

Totais acumulados ( % )



CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE UNITÁRIO (R$) SUB TOTAL (R$)

00002707 h 0,3864 99,92 38,61

00004083 h 0,3864 16,36 6,32

00001213 h 0,3864 14,62 5,65

00006117 h 0,1288 10,96 1,41

00004252 h 0,3864 17,09 6,60

Total de Mão de Obra (01) R$ 58,59

CÓDIGO UNIDADE COEFICIENTE UNITÁRIO (R$) SUB TOTAL (R$)

E9502 h 0,3864 95,21 36,79

Total de Mão de Obra (02) R$ 36,79

00002747 ml 32,0000 26,94 862,08

00004472 ml 4,0000 28,30 113,20

00020211 ml 4,0000 27,40 109,60

00003990 ml 12,0000 18,40 220,80

00004334 un 4,0000 20,51 82,04

00020247 kg 0,0300 25,68 0,77

00005062 kg 0,0900 23,50 2,12

00005061 kg 0,1300 22,80 2,96

Total Materiais (03) R$ 1.393,57

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO = (01)+(02)+(03) R$ 1.488,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 1.488,94

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTIVA, COM ESTACA, TABULEIRO E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI

EXTENSÃO: 510 m

LOCALIZAÇÃO: PAE ILHA MURUMURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES E INSUMOS SINAPI SETEMBRO 2022/ SICRO 02 ABRIL 2022 - BDI : ACÓRDÃO TCU- AC-2622-37/13-P - 27,70%

SERVIÇO:  ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA (D: 20CM), ASSOALHO E GUARDA CORPO (L:2M) - TIPO ESTIVA UNIDADE:  ML

MÃO DE OBRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO INSUMO

ENGENHEIRO DE OBRA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

CARPINTEIRO

AJUDANTE DE CARPINTEIRO

OPERADOR PARA BATE ESTACAS

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO INSUMO

BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15 M MAGAN IM 1520 BS

MATERIAIS

PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA ( ESTACA ) D=20 cm

PEÇA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ) NÃO APARELHADA

PEÇA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5) - GUARDA CORPO

TABUA MADEIRA LEI E = 2,5CM (1") APARELHADA -PISO E GUARDA CORPO

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 15'', COM PORCA E ARRUELA

PREGO DE AÇO

PREGO POLIDO COM CABECA 3 X 9

PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10



h

h

h

h

h

h

ml 32

ml 4

ml 4

ml 12

un 4

kg índice: 33,3ml/kg 1kg/33,3ml 0,03

kg índice:  11,1ml/kg 1kg/11,1ml 0,09

kg índice: 7,69ml/kg 1kg/7,69ml 0,13

m²

m²

LOCALIZAÇÃO: PAE ILHA MURUMURU

EXTENSÃO:  1800 METROS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTIVA, COM ESTACA, TABULEIRO E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI

510

1020

0,386363636

0,386363636
0,128787879
0,386363636
0,386363636
0,386363636

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES E INSUMOS SINAPI SETEMBRO 2022/ SICRO 02 ABRIL 2022 - BDI : ACÓRDÃO TCU- AC-2622-37/13-P - 27,70%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENGENHEIRO DE OBRA 510/(220h x 6meses)
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 510/(220h x 6meses)
CARPINTEIRO 510/(220h x 6meses)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( TRÊS ) 510/(660h x 6meses)
OPERADOR PARA BATE ESTACAS 510/(220h x 6meses)

BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP TORRE 15 M 
MAGAN IM 1520 BS

510/(220h x 6meses)

PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA (ESTACA) D=20cm 2estacasx16m (comprimento)

PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 15* CM ( 3" X 6" ) NÃO
APARELHADA

2unidades/metro linear x2m

PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 4.1/2" (7,5 X 11,5) - GUARDA
CORPO 2unidades/metro linear x2m

TABUA MADEIRA LEI E = 2,5CM (1") APARELHADA -PISO E GUARDA
CORPO 12unidadesx1metro linear

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 15'',
COM PORCA E ARRUELA 4unidades/metro linear

PREGO DE AÇO

PREGO POLIDO COM CABECA 3 X 9

LIMPEZA FINAL DA OBRA 510 (comprimento)

PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DA OBRA 510 (comprimento) x 2m (largura)









ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: 
Rua Boaventura da Silva nr 2368 - ed. Std Unique apto 2909 

CEP DO RESPONSÁVEL: 
66060-147 

CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/óRGÃO SUBORDINADO OU UG: 
22201 	 1 INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRÁRIA 

CPF DO RESPONSÁVEL: 
004.991.152-01 

NOME DO RESPONSÁVEL: 
MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 

PLATAFORMA +BfiJS1L 

  

N° / ANO DA PROPOSTA: 
007496/2022 

OBJETO: 
Construção de estivas em madeira de lei. 

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS: 
Muaná é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Microrregião do Marajó. A presente proposta visa a 
construção de estivas em madeira de lei para o atendimento de famílias ribeirinhas em Projetos Agroextrativistas localizados no 
município de 
Muaná. no Estado do Pará. 

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA: 
Conforme as diretrizes básicas do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal, no contexto das ações está prevista a 
implantação de obras de infraestrutura, como a 
construção de estivas em madeira de lei, visando a melhoria da qualidade de vida através da garantia de trafegabilidade entre as 
comunidades, assim como atendimento nos postos de saúde, escolas, além de contribuir para melhoria da produção agrícola e 
elevação do nível socioeconômico. 

PÚBLICO ALVO: 
Famílias ribeirinhas cadastradas no Plano Nacional de Reforma Agrária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do 
INCRA - SR(PAINE). 

PROBLEMA A SER RESOLVIDO: 
A implantação destas obras tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso do Governo Federal de adotar na sua jurisdição, 
padrões mais humanos de vida, principalmente nos campos da saúde, educação, transporte e água potável. Da mesma forma, 
entende-se que a realização deste projeto básico estimulará ao processo produtivo das comunidades que ali residem. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Melhores e Maiores investimentos do Governo Federal para com Projetos e reservas agro extrativistas, de adotar na sua 
jurisdição, padrões mais humanos de vida, principalmente nos campos da saúde, educação, transporte e água potável. Da 
mesma forma, entende-se que a execução desta proposta 
irá estimular o processo produtivo das comunidades que ali residem e atratividade de maiores investimentos na região para o 
desenvolvimento local e regional 

1- DADOS DO CONCEDENTE 
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2- DADOS DO PROPONENTE 

PROPONENTE: 
05.105.200/0001-22 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
MUNICIPIO DE MUANA 

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: 
PRACA 28 DE MAIO, 43 

CIDADE: 
MUANA 

UF: 
PA 

CÓDIGO 
MUNICÍPIO: 
0497 

CEP: 
68825000 

E.A.: 
Administração 
Pública Municipal 

DDDITELEFONE: 
91984604422 

BANCO: 
001 - BANCO DO BRASIL SA 

AGÊNCIA: 
1000-6 

CONTA CORRENTE: 
629618 

CPF DO RESPONSÁVEL: 
302.572.982-15 

NOME DO RESPONSÁVEL: 
EDER AZEVEDO MAGALHAES 

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: 
RUA CAPITAO ANTONIO DA COSTA AZEVEDO,, SN - CENTRO 

CEP DO RESPONSÁVEL: 
68825000 
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4- DADOS DO EXECUTOR/VALORES 

VALOR GLOBAL: R$ 1.009.147,75 

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 9.147,75 

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor 

2022 

2023 

R$ 200.000,00 

R$ 800.000,00 

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 9.147,75 

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0,00 

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00 

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 30/12/2022 

FIM DE VIGÊNCIA: 31/12/2023 

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2023 
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5- PLANO DE TRABALHO 

Meta n°: 1 

Especificação: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

Unidade de Medida: 	M 	 Quantidade: 	510.0 Valor: 	 R$ 1.009.147,75 

Início Previsto: 	30/12/2022 	Término Previsto: 	30/12/2023 Valor Global: 	 R$ 1.009.147,75 

UF: 	Município: 	 CEP: 

Endereço: 

Etapa/Fase n°: 

Especificação: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

Quantidade: 
510.0 M 

Valor: 
R$1.009.147,75 

Início Previsto: 
3012/2022 

Término Previsto: 
30/12/2023 

6- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA 

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2023 

META N°: 1 VALOR DA META: RS 200.000,00 

DESCRIÇÃO: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

VALOR DO REPASSE: R$ 200.000,00 PARCELA N°: 1 

MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro ANO: 2023 

META N°: 1 VALOR DA META: RS 400.000,00 

DESCRIÇÃO: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

VALOR DO REPASSE: R$ 400.000,00 PARCELA N°: 2 

MÊS DESEMBOLSO: Março ANO: 2023 

META N°: 1 VALOR DA META: R$ 400.000,00 

DESCRIÇÃO: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

VALOR DO REPASSE: R$ 400.000,00 PARCELA N°: 3 

7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
MUNICIPIO DE MUANA 

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro ANO: 2023 

META N°: 1 VALOR DA META: R$ 1.829,55 

DESCRIÇÃO: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

VALOR DO REPASSE: R$ 1.829,55 PARCELA N°: 1 

MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro ANO: 2023 

META N°: 	1 VALOR DA META: R$ 3.659, 10 

DESCRIÇÃO: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

VALOR DO REPASSE: R$ 3.659,10 PARCELA N°: 2 

MÊS DESEMBOLSO: Março ANO: 2023 

META N°: 1 VALOR DA META R$ 3.659,10 

DESCRIÇÃO: 	Construção de estivas em madeira de lei. 

VALOR DO REPASSE: R$ 3.659,10 PARCELA N": 3 

Relatório emitido em 13/12/2022 11:08:41 Página 4 de  



8- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI 

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESA: 449051 

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Praça vinte e oito de maio, 43 

CEP: 	68825-000 	UF: PA MUNICÍPIO: 0497 - MUANA 

UNIDADE: M 	QUANTIDADE: 510,00 	V. UNITÁRIO: R$ 1.978,72 1 V.TOTAL: 	R$ 1.009.147,75 

OBSERVAÇÃO: 

9- PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO 

NATUREZA DA DESPESA 

Código Total Recursos Contrapartida Bens e 
Serviços 

Rendimento de 
Aplicação 

449051 R$ 1.009.147,75 R$ 1.009.147,75 R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL GERAL: 	 R$ 1.009.147,75 
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r  í4  Local e Data 	 Propon 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao 	  
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. 

Pede Deferimento, 

Conceden Local e Data 
(Representante lega Entidade 

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANOIINE TRABALHO 

Aprovado 

j ('11 hc 1 

10-DECLARAÇÃO 

12-ANEXOS 

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial 

Nome do Arquivo: 

CAPACIDADE TÉCNICA MUANÁ 2022.pdf 

Comprovação da Contrapartida 

Nome do Arquivo: 

CONTRAPARTIDA MUANÁ 2022 .pdf 
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SEI/INCRA - 15069962- Convênio 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

Rodovia Murucutum, s/n, Entrada da CEASA - Bairro Souza, Belém/PA, CEP 66610-903 

- http://www.incra.gov.br  

CONVÊNIO N2  46/2022 

Processo n2  54000.121074/2022-21 

Unidade Gestora: SR(PA/NE) 

CONVÊNIO QUE FIRMAM ENTRE SI O 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MUANÁ, VISANDO A 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

EM ÁREA DO PROJETO AGROEXTRATI VISTA 

ILHA MURUMURU, NO MUNICÍPIO DE 

MUANÁ, NO ESTADO DO PARÁ 

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Autarquia Federal criada 
pelo Decreto-lei n2. 1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei n. 7.231, de 23 de outubro de 1984, 

CGC n. 00.375.972/0001-60, situado no Setor Bancário Norte, Edifício Palácio do Desenvolvimento, 18 

andar, Brasília - DE, doravante denominado simplesmente INCRA, neste ato representado neste ato pelo 

seu Superintendente Regional, MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO, brasileiro, solteiro, portador da 

Carteira de Identidade n.2  4678361, CPF n.2  004.991.152-01, residente à Travessa 09 de janeiro, n 2  410, 

Apto 302, CEP: 66.060-370, Bairro Umarizal, no município de Belém, Estado do Pará, nomeado pela 

Portaria MAPA n° 163, de 2 de Maio de 2022, de 04 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União 

de 04/05/2022 Página 04 Seção 02, nos termos da delegação de competência conferida pelo artigo 118 

Item XI do Regimento Interno do INCRA, aprovada pala Portaria PORTARIA n2  531, de 23 de março 2020, 
publicada no DOU de 24 de março de 2020, doravante denominado CONCEDENTE; e de outro lado, 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.105.200/0001-22, com sede na 

Praça 28 de Maio, 43 - Centro, CEP: 68.825-000, no município de Muaná, no Estado do Pará, neste ato 

representada por seu prefeito municipal ÉDER AZEVEDO MAGALHÃES, brasileiro, portador do RG n9. 

1826596 SSP/PA e CPF n. 302.572.982-15, residente à RUA CAPITÃO ANTÔNIO DA COSTA AZEVEDO, S/N - 

CENTRO, CEP: 68.825-000, município de Muaná, no Estado do Pará, doravante denominado 

CONVENENTE, resolve celebrar o presente CONVÊNIO, em conformidade com o Processo INCRA/PA/ n2  
54000.121074/2022-21 e Convênio SICONV N. 936774/2022, sujeitando-se, no que couber à legislação 

vigente, especialmente: aos decretos 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e 4.228, de 13 de maio de 

2002; às leis 8.666, de 21 de junho de 1993, lei 101 de 04 de maio de 2000 e lei n9  12.651, de 25 de maio 

de 2012; à Portaria MDA 140 de 21 de junho de 2001; à Norma Execução Incra n2  117/2017, de 13 de 

setembro de 2017, Instrução Normativa n 102, de 7 de dezembro de 2020, Instrução Normativa n2  103, 
de 28 de dezembro de 2020 e Portaria Interministerial CGU/MF/MP/n. 424 de 30/12/2016, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 

Construção de 510 metros de estivas em madeira de lei para o atendimento de famílias ribeirinhas e 
Projetos Agroextrativistas localizados no município de Muaná, no Estado do Pará, para o atendimento de 

141 famílias, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente Termo é celebrado sob CONDIÇÃO SUSPENSIVA, nos termos dos 

artigos 121 e 125 do Código Civil (Lei n2 10.406/2002), de modo que qualquer transferência de valores do 

CONCEDENTE para o CONVENENTE fica condicionada à prévia apresentação, por parte do CONVENENTE, 

da documentação comprobatória da licença ambiental competente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Para consecução dos objetivos previstos neste instrumento, os partícipes se comprometem a cumprir as 

seguintes obrigações: 

1. Compete ao CONCEDENTE: 

a) prestar ao CONVENENTE orientações técnicas e informações que detenha por força do exercício de sua 

atribuição e competência regimental nos assuntos relativos às atividades previstas no Convênio, ouvindo-

se os técnicos lotados na Divisão de Desenvolvimento de Projetos de assentamento - SR(01); 

b) acompanhar e fiscalizar os trabalhos conveniados, por meio de técnicos devidamente habilitados, 

verificando a exata aplicação dos recursos do convênio e avaliando os resultados em conjunto com a (s) 

associação (s) existente(s) no(s) Projeto(s) de Assentamento; 

c) disponibilizar ao CONVENENTE a relação da(s) entidade(s) associativa (s) do(s) Projeto(s) de 

Assentamento e as plantas dos parcelamentos; 

d) prover ao CONVENENTE, nas épocas próprias, dos recursos financeiros, nos termos do Cronograma de 

Desembolso, constante do Plano de Trabalho e nas cláusulas quinta e sexta deste Convênio; 

e) fornecer ao CONVENENTE as normas e instruções necessárias para a prestação de contas dos recursos 

financeiros transferidos, bem como dos relatórios das atividades desenvolvidas; 

f) analisar as prestações de contas e os Relatórios de Execução Físico-Financeiro apresentado pelo 

CONVENENTE, aprovando-os quando os mesmos não contrariarem a legislação pertinente; 

g) emitir parecer sobre os serviços de infraestrutura executados apresentados pelo CONVENENTE nos 

Relatórios de Atividades, objeto do presente Convênio; 

h) analisar previamente as propostas de reformulação do Plano de Trabalho, apresentadas por escrito, 

acompanhadas de justificativas, desde que não impliquem em mudança do objeto e obedeçam ao prazo 

mínimo de 20 (vinte) dias antes cio término da data de vigência do convênio; 

2 - Compete ao CONVENENTE: 

a) realizar as atividades previstas na Cláusula Primeira, obedecendo rigorosamente às metas, etapas, 

cronograma e estratégias de ação constantes no Plano de Trabalho, apresentado e aprovado pelo 

CONCEDENTE; 

b) apresentar a licença ambiental da obra antes do recebimento de qualquer transferência de valores e 

da execução direta ou indireta do objeto do convênio,- 

c) 

onvênio;

c) responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços citados na Cláusula Primeira, 

garantindo os recursos humanos indispensáveis à realização das atividades previstas neste Convênio, que 

em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com o CONCEDENTE, assim como, responsabilizar-se-á 

por todos os encargos decorrentes da execução do objeto pactuado, inclusive trabalhistas, 

previdenciá rios, sociais, fiscais e comerciais, não gerando para o CONCEDENTE obrigações e outros 

encargos de quaisquer naturezas; 

d) encaminhar ao CONCEDENTE, Relatórios Técnicos bimestrais da execução física, com anexo fotográfico 
das atividades executadas para análise e parecer; 

e) levar imediatamente ao conhecimento do CONCEDENTE qualquer fato extraordinário ou anormal que 

ocorra na execução do objeto deste Convênio; 

f) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no convêni 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiv 
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Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, conforme recomenda o artigo 70  inciso IV da Portaria 

Interministerial n° 424/2016. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente convênio é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados 

a partir da publicação do extrato do Termo no Diário Oficial da União - DOU, incluído o prazo para a 

execução das obras. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO "DE OFÍCIO" 

Obriga-se o CONCEDENTE a prorrogar "de ofício" a vigência do presente convênio em caso de atraso na 

liberação dos recursos pelo exato período do atraso ocorrido; salvo nas hipóteses em que o atraso seja 
motivado por inércia do CONVENENTE em suas obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

A execução das ações previstas no presente instrumento totaliza o valor de R$-1.009.147,75  (hum milhão 
nove mil cento e quarenta e sete reais setenta e cinco centavos), cabendo ao INCRA um repasse no valor 

de 11$4.000.000,00 (hum milhão de reais) e à Prefeitura Municipal com uma contrapartida financeira no 
valor de R$-9.147,75  (nove mil cento e quarenta e sete reais setenta e cinco centavos); correspondente à 

contrapartida financeira do CONVENENTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os recursos orçamentários e financeiros provenientes do INCRA constam da Programação Orçamentária 

para 2022 e estão disponibilizados da seguinte forma: Programa de Trabalho 216312066211A0015, 
Elemento de Despesa 444042-25 Transferências a municípios - obras e instalações, Fonte 0188000000, 

Emenda 71150008, de autoria da Bancada do Estado do Pará, na quantia de R$-1.000.000,00 (hum 
milhão de reais). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas previstas para o presente convênio acham-se empenhadas, 

conforme Nota de Empenho 2022NE000264, datada de 09/12/2022. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os recursos financeiros referentes ao presente Convênio serão movimentados 

pelo CONVENENTE, em conta individualizada, no BANCO DO BRASIL, Agência 1000-6, conta-corrente 
	  na Praça de Muaná/PA. 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos financeiros oriundos do INCRA serão liberados ao CONVENENTE de conformidade com o 

Cronograma de Desembolso integrante do Plano de Trabalho, em 03 (três) parcelas, sendo a primeira no 

valor de R$-200.000,00 ( duzentos mil reais), liberada após a publicação do extrato do Termo de Convênio 

no Diário Oficial da União e emissão do licenciamento ambiental, assim como a aprovação do Projeto 

Básico de Engenharia através de Ordem de Serviço específica, somada à conclusão da análise técnica e 

aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE. A segunda parcela no valor R$-400.000,00 

(quatrocentos mil reais), tendo sua liberação condicionada à execução de no mínimo 70% (setenta por 

cento) da primeira parcela, com a devida prestação de contas. A terceira parcela no valor de 

R$-400.000,00 (quatrocentos mil reais), com liberação condicionada à execução de no mínimo 70% 

(setenta por cento) da segunda parcela, com a devida prestação de contas, de acordo com o disposto no 

artigo 41, inciso 1 da Portaria Interministerial n°424/2016. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

O CONCEDENTE não se responsabilizará pelo pagamento de qualquer despesa que venha a ser efetuada 

sem previsão neste instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Os recursos deste Convênio não poderão ser utilizados na aquisição de equipamentos e materi 

permanentes (Despesas de Capital), por integrarem a Categoria Econômica "despesas correntes" na L 

Orçamentária do exercício. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: 

7266783&infra_sis... 317 



13/12/2022 15:33 	 SEI/INCRA- 15069962- Convênio 

Fica proibida a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio, obrigando-

se o CONVENENTE a restituir referidos recursos acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com 

os índices legais vigentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RETENÇÃO DAS PARCELAS 

As parcelas do convênio não serão liberadas pelo CONCEDENTE, ficando retidas até que o saneamento de 

impropriedades configuradas nos seguintes casos: 

a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, 

na forma da legislação aplicável, mediante os procedimentos de fiscalização realizados periodicamente 

pelo CONCEDENTE; 

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 

cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de 

Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou, o 

inadimplemento do CONVENENTE com relação a outras cláusulas conveniais básicas: 

c) quando o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras eventualmente apontadas pelo 

CONCEDENTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRAPARTIDA 

O valor dos recursos financeiros referentes à contrapartida do CONVENENTE, na 

quantia R$-9.147,75 (nove mil cento e quarenta e sete reais setenta e cinco centavos), correspondente à 

contrapartida do CONVENENTE, será disponibilizado conforme cronograma de desembolso constante do 

Plano de Trabalho, obedecendo ao que preconiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2022, em 

consonância com o artigo 18, parágrafo 10  da Portaria Interministerial n2. 424/2016, de 30 de dezembro 

de 2016, além de legislação afim, sendo caracterizada pela utilização com recursos necessários a 

execução das atividades de infraestrutura a ser realizada no Projeto de Assentamento de que trata o 

presente Convênio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O CONVENENTE recolherá à conta do INCRA, o valor corrigido da contrapartida pactuada, caso deixe de 

comprovar a sua aplicação na consecução do objeto do Convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Convênio serão movimentados pelo CONVENENTE, 

em conta individualizada, no BANCO DO BRASIL, Agência 1000-6, conta-corrente 	 , na Praça 

de Muaná/PA. 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO PARCIAL E FINAL 

O CONVENENTE apresentará à CONCEDENTE, relatórios parciais mensais da execução físico-financeira e 

fará a prestação de contas final no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término do prazo de 

vigência do Convênio, acompanhada do Relatório Final de Cumprimento do objeto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os relatórios parciais e finais conterão informações referentes à execução físico-financeira e dos 

elementos descritos no Artigo 59 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT/N2. 424/2016, observando a 

legislação federal pertinente aos prazos estipulados neste instrumento, na forma e condições 

determinadas em normas e instruções vigentes emanadas do INCRA, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

e do Tribunal de Contas da União (TCU); 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

A autoridade competente do CONCEDENTE terá o prazo de um ano, contado da data do recebimento, 

para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico expedido pelas 

áreas competentes. O prazo de análise previsto poderá ser prorrogado no máximo por igual períod 

desde que devidamente justificado, conforme previsto no Artigo 64 da Portaria Interministerial 

MP/MF/MCT/N. 424/2016. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

Este convênio poderá ser denunciado ou rescindido, a qualquer tempo, por iniciativa das partes, ficando 

estes responsáveis somente pelas obrigações contraídas ao tempo em que participaram voluntariamente 

da avença e auferindo, ainda, as vantagens concernentes ao mesmo período, conforme o estabelecido 

pelo Art. 57 do Decreto n. Q  93.872/86. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

Em caso de rescisão por inexecução total ou parcial do objeto do Convênio, CONVENENTE, remeterá, 

imediatamente, à CONCEDENTE a prestação de contas, assim como restituirá, juntamente, possíveis 

saldos existentes atualizados monetariamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

A falta de apresentação pelo CONVENENTE da competente licença ambiental para execução da obra 

objeto do presente convênio no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da celebração 

do Termo, implica na rescisão de pleno direito da avença celebrada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENENTE 

Na data da conclusão das atividades pactuadas ou extinção do convênio, compromete-se a restituir à 

CONCEDENTE eventual saldo de recursos atualizados monetariamente conforme a legislação específica, 

inclusive os rendimentos da aplicação financeira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de 

poupança de instituição financeira oficial, na forma do que prescreve o Parágrafo 49  do Artigo 116, da Lei 

8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a 

crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar no 

demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao 

INCRA no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, em conformidade com o Parágrafo 6, do 

Artigo 116, da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO 

O CONVENENTE restituirá à CONCEDENTE todo o valor transferido atualizado monetariamente, desde a 

data de recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicada aos débitos com a 

Fazenda Nacional nos seguintes casos: 

a) quando não for executado o objeto da Cláusula Primeira; 

b) quando não for apresentado, no prazo exigido, a prestação de contas final; e. 

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECOLHIMENTO DOS RENDIMENTOS 

O CONVENENTE recolherá à conta da CONCEDENTE o valor correspondente aos rendimentos de aplicação 

no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, 

quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha aplicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 

Em toda e qualquer ação promocional em função do presente Convênio, deverá ser obrigatoriamePe 

destacada a participação do MAPA/INCRA, sendo vedada à utilização de nomes, símbolos ou imagens q 

caracterizem promoção pessoal. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: 

Todo material de divulgação das ações do presente convênio deverá fazer alusão à participação do 

INCRA/Superintendência Regional do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS EXECUTORES 

Ficam designados como executores do presente Convênio os representantes legais das entidades 

convenentes que são signatários, como representante do CONVENENTE ÉDER AZEVEDO MAGALHÃES e o 

Superintendente Regional INCRA, MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO, como representante do 

CONCEDENTE, de conformidade com a legislação própria e o que está sendo acordado neste Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO GERENCIAMENTO 

A execução do instrumento será acompanhada por um representante do concedente ou mandatária, 

registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução 

do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas, sendo que no prazo 

máximo delO (dez) dias contados da assinatura do instrumento, o concedente ou a mandatária deverá 

designar formalmente os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento conforme 

está disposto no artigo 55, parágrafo primeiro da Portaria Interministerial n°424/2016, de 30/12/2016. O 

concedente ou mandatário deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do 

objeto e fiscalização do instrumento, conforme disposto no art. 42  desta Portaria, O Concedente deverá 

designar os servidores e/ou servidor através de uma Ordem de serviço 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

Este Convênio poderá ser modificado por meio de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, 

desde que não seja alterado o seu objeto, suas metas e dentro do prazo mínimo necessário e legalmente 

exigido para a sua efetivação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Desde que devidamente justificado pelo CONVENENTE e aprovado pelo CONCEDENTE, a locação do eixo 

da estrada poderá passar por retificações durante o curso de execução dos trabalhos, devendo 

permanecer, no entanto, dentro da área a ser beneficiada sob a jurisdição do município e sob a 

administração da Unidade Avançada do INCRA local. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACESSO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

O CONVENENTE dará livre acesso aos servidores do Sistema de Controle Interno do INCRA, Ministério da 

Fazenda-ME, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Tribunal de Contas da União a qualquer 

tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, 

quando em missão de fiscalização ou auditoria. 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DA PRERROGATIVA DO CONCEDENTE 

Compete ao CONCEDENTE à autoridade normativa, por meio dos seus órgãos responsáveis, o controle e a 

fiscalização da execução, bem como assumi-Ia ou transferir a responsabilidade sobre a mesma, no caso 

de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar à descontinuidade do serviço 

destinados a infraestrutura para que a descontinuidade dos serviços não prejudique desenvolvimento 

econômico dos agricultores e produtores do(s) Projeto(s) de Assentamento citado(s) na Cláusula 

Primeira. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS 

O CONVENENTE observará fielmente na execução dos serviços de infraestrutura no(s) Projeto(s) de 

Assentamento previsto(s) na Cláusula Primeira, a legislação em vigor a nível federal e estadual, 

assegurando a efetiva proteção do meio ambiente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INSERÇÃO DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA. 

Para a execução do trabalho previsto na Clausula Primeira, o CONVENENTE devera manifestar sua ades 'ç 

ao Programa Nacional de Ações Afirmativas, estabelecendo percentuais de participação de pessoa\\ 

afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência física, comprovando o desenvolvimento 
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de ações de cunho social/afirmativo, de resgate da cidadania e respeito à diversidade - raça e gênero em 

seus quadros funcionais, conforme dispõe o Artigo 2, Inciso II e IV do Decreto Presidencial 4.228 de 13 

de maio de 2002 e o Artigo 12  da Portaria MDA 25 de 21 de janeiro de 2002. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

A eficácia do presente instrumento fica condicionada à sua publicação pelo CONCEDENTE, em extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo de 20 dias a contar da data da assinatura, nos termos do Art. 32, da 

Portaria Interministerial n°. 424/2016. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA— DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal na cidade de Belém (PA), com renúncia expressa de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente convênio 

que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa. E por estarem assim, justas e acordadas, as 

partes assinam o presente Convênio em 02 (duas) vias de iguais de teor e forma, perante as testemunhas 

que a este subscrevem, para que se produzam os legítimos efeitos jurídicos. 

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente 

com seu(s) anexo(s), o presente Minuta de Convênio 0 assinada eletronicamente pelo representante do 

Concedente. 

Belém, 	de 	2022 

Miguel - nan." -iga Gualberto 

SuperintendteRegional do Incra - SR(PA/NE) 

Eder evedo Maga Ihães 
Prefeito Municipal de Muaná/PA 

Testemunha 

Testemunha 

Referência: Processo n2  54000.121074/2022-21 	 SEI n 2  15069962 
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO
EDITAL

Poder Judiciário Justiça Federal Subseção Judiciária de Unaí-MG Vara Federal
Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG. Processo: 0002226-43.2016.4.01.3818, Classe:
Desapropriação de Imóvel Rural por Interesse Social (91) Polo Ativo: Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA Polo Passivo: WALDIR MOREIRA DE ANDRADE e
Outros Representantes Polo Passivo: JULIO QUEIROZ DE PAULA - MG163328 e MALTHUS
ALBERTO DE PAULA - MG74349, Prazo: 30 (trinta) dias. Finalidade: Para conhecimento
público da concessão da medida liminar de imissão provisória do INCRA na posse do imóvel
Fazenda Ambrósio ou Moreira, com área registrada de 452,5450ha, situado no município
de Unaí/MG, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desse município sob o n.
45.473 e para os seguintes fins: a) conhecimento de terceiros, inclusive os que
eventualmente ostentem direitos reais incidentes sobre o imóvel; b) para o conhecimento
da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel; c) possibilitar ao
expropriando, após o trintídio, o levantamento de 80% do valor depositado, sem prejuízo
da discordância já arguida quanto ao preço, desde que apresentada prova de propriedade
e a quitação de tributos que recaiam sobre o bem expropriado. Observação: Da
Comunicação Eletrônica dos Atos Processuais (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A consulta
referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados
da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente
realizada na data do término desse prazo). Não se aplica à comunicação via Diário
Eletrônico. Observação 2: Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a
intimação a que ela se refere no campo "Marque os expedientes que pretende responder
com esta petição", sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação,
com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais.
Sede do Juízo: Rua João Pinheiro, 548, Centro, Unaí/MG, CEP: 38610-000, Data da
Assinatura: 24/11/2022.

EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS
Juiz Federal

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE DO PARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 936774/2022, Nº Processo: 54000121074202221, Concedente:
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Convenente: MUNICIPIO DE MUANA
CNPJ nº 05105200000122, Objeto: Construção de estivas em madeira de lei., Valor Total:
R$ 1.009.147,75, Valor de Contrapartida: R$ 9.147,75, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2022 - R$ 200.000,00; 2023 - R$ 800.000,00, Crédito
Orçamentário: Num Empenho: 2022NE000264, Valor: R$ 1.000.000,00, PTRES: 211510,
Fonte Recurso: 0188000000, ND: 444041, Vigência: 30/12/2022 a 31/12/2023, Data de
Assinatura: 14/12/2022, Signatários: Concedente: MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO
CPF nº 004.991.152-01, Convenente: EDER AZEVEDO MAGALHAES CPF nº 302.572.982-
15.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO
EXTRATOS DE CESSÃO DE USO

Contrato nº 1343/2022. Processo Administrativo nº 54000.057236/2021-80. Espécie:
TERMO DE CESSÃO DE USO. Participantes: Superintendência Regional do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA no estado de Pernambuco - SR(PE) e a
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista/PE. Objeto: CEDER O USO do bem imóvel
com 0,1916 ha de área, localizado em área coletiva do Projeto de Assentamento
Boqueirão, no município de Santa Maria da Boa Vista/PE, objetivando a regularização da
área onde encontra-se construída, instalada e já em funcionamento uma escola municipal,
de propriedade do INCRA ao Município de Santa Maria da Boa Vista/PE. Data de
assinatura: 14/11/2022. Signatários: Carlos Eduardo Costa Lopes, Superintendente Regional
Substituto e George Rodrigues Duarte, Prefeito Municipal. (GABT-1)

Contrato nº 1348/2022. Processo Administrativo nº 54000.057236/2021-80. Espécie:
TERMO DE CESSÃO DE USO. Participantes: Superintendência Regional do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA no estado de Pernambuco - SR(PE) e a
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista/PE. Objeto: CEDER O USO do bem imóvel
com 0,5666 ha de área, localizado em área coletiva do Projeto de Assentamento
Boqueirão, no município de Santa Maria da Boa Vista - PE, objetivando construção e
instalação de uma escola municipal, de propriedade do INCRA ao Município de Santa Maria
da Boa Vista/PE. Data de assinatura: 14/11/2022. Signatários: Carlos Eduardo Costa Lopes,
Superintendente Regional Substituto e George Rodrigues Duarte, Prefeito Municipal.
( G A BT - 1 )

Contrato nº 1349/2022. Processo Administrativo nº 54000.057236/2021-80. Espécie:
TERMO DE CESSÃO DE USO. Participantes: Superintendência Regional do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA no estado de Pernambuco - SR(PE) e a
Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista/PE. Objeto: CEDER O USO do bem imóvel
com 0,1169 ha de área, localizado em área coletiva do Projeto de Assentamento
Boqueirão, no município de Santa Maria da Boa Vista - PE, objetivando a regularização da
área onde encontra-se construído, instalada e já em funcionamento um ginásio
poliesportivo, de propriedade do INCRA ao Município de Santa Maria da Boa Vista/PE. Data
de assinatura: 14/11/2022. Signatários: Carlos Eduardo Costa Lopes, Superintendente
Regional Substituto e George Rodrigues Duarte, Prefeito Municipal. (GABT-1)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CRT/PE/Nº 1317/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM
O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E A EMPRESA
PRIME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S
DE GERENCIAMENTO DE FROTA. Processo Administrativo nº 54000.007308/2021-48.
Objeto: PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 1317/2021, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 16/12/2022 a 16/12/2023, nos termos do
art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993. Data da assinatura: 17/11/2022. Signatário:
Thiago Ângelus Conceição Brandão, Superintende Regional do INCRA e Renata Nunes
Ferreira, Representante da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. (GABT-1)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ
DIVISÃO OPERACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1334/2022 - UASG 373044

Nº Processo: 54000.035093/2022-36.
Dispensa Nº 16/2022. Contratante: SUPERINTEND.ESTADUAL DO PIAUI-INCRA/SR-24.
Contratado: 32.682.889/0001-20 - ORDEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Objeto:
Contratação de empresa para prestar serviços de fornecimento e instalação de
divisórias no prédio da Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: I. Vigência: 08/12/2022 a
08/06/2023. Valor Total: R$ 24.400,00. Data de Assinatura: 08/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 15/12/2022).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2022 - UASG 373072

Nº Processo: 54000005368202215 . Objeto: Fornecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos sanitários Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei
nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Lei 8666 Declaração de Inexigibilidade em
12/12/2022. DIONISIO WESCHENFELDER. Chefe da Divisão Operacional. Ratificação em
15/12/2022. GILMAR TIETBOHL RODRIGUES. Superintendente Regional. Valor Global: R$
80.000,00. CNPJ CONTRATADA : 92.924.901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS.

(SIDEC - 15/12/2022) 373072-37307-2022NE099999

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ
DIVISÃO OPERACIONAL

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: TERMO DE CONTRATO Processo nº 54000.0086888/2021-21. Objeto: Contratação
de prestação de serviços de segurança patrimonial com postos de serviços de vigilância
aramada, Diurna e Noturna. Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE DO
PARÁ SR(PA/SE), CNPJ: 00375972/0081-45,UG 133080. Contratada: BELÉM RIO S EG U R A N Ç A
LTDA, CNPJ: 17.433.496/0001-90, no valor estimado de R$ 1.524.420,00 (Um milhão
quinhentos e vinte a quatro mil quatrocentos e vinte reais). O prazo de vigência 12 (doze)
meses, com inicio em 16/12/2022 e encerramento em 16/12/2023, em conformidade co o
art. 57 de Lei 8.666/93. Data da assinatura 16/11/2022, Signatários: LEONARDO LOPES
SANTANA(Contratante), e VICTOR SOUZA FLEXA (Contatada).

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTOQUES
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Processo: 21210.000301/2018-75. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato Administrativo
Conab Nº 10/2018, firmado originalmente em 10/08/2018, concernente à contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de classificação de produtos vegetais,
subprodutos e resíduos de valor econômico, em todo o território nacional. Contratante:
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. CNPJ: 26.461.699/0001-80. Contratada:
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR-Paraná, com CNPJ nº 75.234.757/0001.
Fundamento Legal: Artigo 570, inciso I do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab
e Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo. Data da rescisão: 14/12/2022. Data
da Assinatura: 14/12/2022. Assinam pela Conab: Bruno Scalon Cordeiro - Diretor-
Executivo.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 21200.004312/2022-20. Contrato nº 035/2022. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONAB Nº 07/2022. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, CNPJ:
26.461.699/0001-80. Contratada: CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA - ME, CNPJ
21.104.413/0001-96. Objeto: inscrição de 3 [três] empregados da Companhia Nacional de
Abastecimento - Conab - no "Curso Intensivo para formação de especialistas em Controles
Internos", a ser realizado na modalidade on line, em plataforma de cursos EAD, conforme
especificações estabelecidas no Termo de Referência. Valor: R$6.000,00 (seis mil reais).
Fundamento Legal: artigo 421, inciso II, alínea "d" do RLC, do Regulamento de Licitações e
Contratos da Conab - RLC, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho Resumido: 169115; Fonte de Recurso: 0150022135;
Natureza da Despesa: 339039; Plano Interno: TREINAMENTO; conforme Nota de Empenho:
2022NE2897, de 18/10/2022. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura. Data da Assinatura: 14/12/2022. Assinam pela Contratante: BRUNO SCALON
CORDEIRO, Diretor-Presidente Substituto e MARCUS VINICIUS MORELLI, Diretor - Executivo
da Diretoria de Gestão de Pessoas. Assina pela Contratada: EDUARDO PERSON PARDINI -
Representante Legal.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo administrativo CONAB n.º 21.443.001009/2022-12 Número do Contrato: n.º
009/2022. Modalidade: Dispensa de Licitação n.º 005/2022 - Contratante: Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB. CNPJ: 26461699/0022-05. Contratada: Weniskley
Alves Simões, Objeto: serviços de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. NOTA DE
EMPENHO N.º 2022NE001165, de 07/11/2022. Fundamento Legal: Artigo 108 §1º, I, artigo
115, I, e 435 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab. Data da Assinatura:
22/11/2022. Vigência do Contrato: 22/11/2022 a 21/11/2023. Assinam pela Contratante:
Queli Silvério Fernandes - Superintendente Regional de Goiás e Maria Aparecida
Nascimento de Morais - Gerente de Finanças e Administração/GEFAD e pela Contratada:
Helionan Aparecido Simões.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 21445.005612/2022-53. Contrato nº 08/2022. Declaração de Inexigibilidade de
Licitação GEFAD/MG nº 060/2022. Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento -
Conab, CNPJ: 26.461.699/0119-72. Contratada: CLÍNICA AIMA MEDICINA ESPEC I A L I Z A DA
LTDA, CNPJ 40.284.354/0001-20. Objeto: serviços médicos incluindo consultas,
procedimentos invasivos diagnósticos, infusão de medicamentos, transfusão de sangue,
sangria terapêutica e realização de exames complementares. Fundamento Legal:
Inexigibilidade de Licitação. PTRES: 169105. Natureza da Despesa: 339039 - Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte: 015000000. Vigência: 60 meses, de 14/12/2022 a
14/12/2027. Data da Assinatura: 14/12/2022. Assinam pela Contratante: Cleide Edvirges
Santos Laia - Superintendente Regional e Osvaldo Teixeira de Souza Filho - Gerente de
Finanças e Administração. Assina pela Contratada: Maria de Lourdes Araújo Santana -
sócia.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 21445.000961/2021-61. 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/2021.
Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - CNPJ: 26.461.699/0119-72.
Contratada: SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 08.055.277/0001-23. Objeto:
Repactuação dos valores para a prestação de serviços de conservação e limpeza nas
Unidades Armazenadoras da Conab em Campos Altos/MG, Montes Claros/MG,
Perdões/MG e Varginha/MG. Dos atuais R$ 12.808,64 para R$ 14.448,42 ao mês e de R$
153.703,68 para R$ 173.381,04 ao ano. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico S U R EG / M G
nº 001/2021. Lei n.º 10.520/2002. Fundamento Legal: Art. 509 Inciso I alínea "d" do
Regulamento de Licitações e Contratos da Conab. PTRES: 169113. FONTE: 0150. Natureza
da Despesa: 33903978. Notas de Empenhos: 2022NE000039 E 2022NE000040. Assinam
pela CONAB sua Superintendente Regional de Minas Gerais, Cleide Edvirges Santos Laia e
seu Gerente de Finanças e Administração Osvaldo Teixeira de Souza filho. Pela Contratada
assina o seu Diretor Willian Lopes de Aguiar.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
Edimar
Realce
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  
  

CONTRATO Nº      /2023 
  
  

CONTRATO ADMINISTRATIVO 
QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUANÁ E A 
EMPRESA.........................., 
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES.  

  
O MUNICÍPIO DE MUANÁ por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de Maio, 
nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 - Muaná/PA, CNPJ: 05.105.200/0001-22, 
neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER AZEVEDO MAGALHÃES, 
portador do CPF nº 302.572.982-15 e RG nº 1826596 PC/PA, doravante 
denominados CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, sediada à 
XXXXXXXXXXX, nº 000, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob nº 
00.000.000/0001-00, Inscrição Estadual nº 00.000.000-0, neste ato representado 
por XXXXXXXX, portador do RG sob nº 00000 SSP/Pa, e do CPF sob nº 
000.000.000-00, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem nos termos 
do resultado do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 
XX/2023, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações e 
demais legislações aplicável, ajustar a celebração do presente Contrato 
Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente aceita abaixo 
transcrita:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO  
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem à licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO Nº XX/2023, devidamente homologada pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, ficando este instrumento expressamente vinculado ao 
mencionado Edital de licitação e à proposta da licitante vencedora, agora 
CONTRATADA, conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 
8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO  



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

2.1 -As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93, e suas alterações, a qual CONTRATANTE e  CONTRATADA 
estão sujeitos e se obrigam reciprocamente.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA– DO OBJETO 
 3.1 – Este Contrato tem como objeto a Construção de estivas em madeira, 
conforme o Convênio nº 936774/2022/INCRA, sob o regime de empreitada por 
preço global, compreendendo material e mão-de-obra.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da 
licitação, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados 
e rubricados.  
  
CLÁUSULA QUARTA– DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 4.1 - Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de empreitada por Preço 
Global, na forma de execução direta.   
  
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
 5.1- O preço global para a execução dos serviços de Construção de estivas em 
madeira, conforme o Convênio nº 936774/2022/INCRA, é de R$ _______ 
(______________) referente ao valor total da obra, prevista na CLÁUSULA 
TERCEIRA.  
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.   
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – O preço contratado da obra permanecerá 
irreajustável durante os 000 (xxxxxxxxxxxxxxx) dias da data da apresentação da 
proposta, após o que poderá ser revisto com base na legislação atinente ao caso, 
(Lei N° 8.880/94, de 21 de março de 1994).  
  
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços ou obra que forem entregues com atraso 
imputável à CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste ou atualização 
monetária.  
  
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS 
DESPESAS Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas 
relativas ao objeto da presente licitação correrão à conta das Dotações 
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Orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, recursos estes previstos no 
orçamento geral do Município de Muaná:   
  
Unidade Gestora – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 7.1 - A CONTRATANTE poderá antecipar à CONTRATADA, os valores em 
planilha referentes mobilização, instalação do canteiro e placa de obra.  
  
 
7.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos 
contados da data de apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, depois 
de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização do CONTRATANTE.  
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO–Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária 
através de Nota Fiscal, mediante medições e apresentação das faturas e a 
entrega do bem, objeto da licitação, acompanhada de Notas Fiscais, depois de 
atestados pelo setor competente;  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de vir a ser devida, por fora de norma 
da legislação vigente, atualização monetária de valor faturado, aplicar-se-á a 
formula: AM=VP (A/B-1), onde:  
  
AM= atualização monetária VP = valor presente a ser corrigido A = número índice 
fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato B = número índice fator 
acumulado da TR no último dia do mês da fatura  
  
No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do 
período considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, “c” e 55, III, da Lei N° 8.883/94.  
  
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento que for devido em razão de serviços 
eventualmente executados, motivados por força de alteração contratual, 
devidamente autorizados, será efetuado também contra a apresentação de fatura 
regularmente atestada, tendo por base:  
  
a) Os preços unitários da planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA, 
quando os serviços forem assemelhados;  
  
b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços 
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não previstos na planilha orçamentária licitada.  
  
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO  
8.1 - O prazo para a execução e para a entrega do objeto deste contrato 
administrativo é de XXXX (XXXXXXX) dias corridos, contados a partir da Ordem 
de Serviços expedida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado desde que 
solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do seu término, 
comprovados os motivos alegados, para tal prorrogação. O prazo de vigência do 
presente contrato administrativo é de XXX (XXXXXX) dias, contados a partir da 
data da assinatura do Contrato.  
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de que se trata esta cláusula poderá ser 
revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1°, da Lei N° 
8.666/93.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura 
Municipal de Muaná, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura 
e recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da data da assinatura do 
contrato administrativo, sob pena de aplicação de multa prevista na Cláusula 
Décima Sexta do presente contrato.  
 
Recolher a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um por 
cento) do valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-
lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, cheque, títulos da dívida 
pública, fiança bancária ou seguro garantia. A empresa poderá aproveitar o valor 
da garantia de participação para completar a garantia contratual.  
  
PARÁGRAFO TERCEIRO – A caução e demais garantias prestadas pela 
CONRATADA em favor da CONTRATANTE, lhe será devolvida após o 
recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correção 
monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquele prestada em moeda 
corrente, atualizada monetariamente.  
  
CLÁUSULA NONA– DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO  
9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos 
da legislação vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações 
estatuídas neste contrato administrativo, ficará a CONTRATADA, isenta das 
multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do 
cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito à Prefeitura 
Municipal de Muaná, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações 
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que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste 
Termo.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o início 
da obra, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em 
tempo hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização, todas as divergências ou 
dúvidas porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovação; b) 
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as 
despesas decorrentes de atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e 
ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em 
virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por aí e por seus 
sucessores; c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do 
contrato administrativo em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados; d) 
Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um Livro de 
Ocorrências, para registro obrigatório da todas e quaisquer ocorrências que 
mereçam destaque; e) Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, 
um responsável com plenos poderes de decisão na área técnica; f) A 
CONTRATADA será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de 
pleitos referentes a direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, 
materiais, equipamentos, processos ou métodos na execução da obra contratada; 
g) Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto 
executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas 
pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento; h) Assumir toda a 
responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; i) 
Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira,   
j) Comunicar à Administração Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo que 
temporariamente a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades 
relativas a execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo superveniente; 
k) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a 
execução da obra; l) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação 
dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo; m) Manter a guarda 
das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA; n) Está a 
CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando 
o objeto e o n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor, encabeçada 
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do slogan PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ, o) Manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; p)  Relação 
dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento 
do INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas 
de todos.  
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os 
projetos e especificações fornecidos pela Secretaria Municipal.  
  
11.1 - Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá:  
  
11.1.1 - A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da fiscalização, 
projeto executivo do canteiro de obras, atendendo à legislação vigente e em 
conformidade com as normas da Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com 
a Resolução 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa à gestão de resíduos 
sólidos.  
  
11.1.2 - A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico 
devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer 
no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de 
comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza 
e eficiência.  
  
11.1.3 - A empresa manterá no canteiro de obras um diário de obras, para o 
registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras 
entre a CONTRATADA e a fiscalização.  
  
11.1.4-Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a 
CONTRATADA deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos 
fiscalizadores e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes 
serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que 
estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.  
  
11.1.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e 
planilha orçamentária aprovados/elaborados pela secretaria municipal, através da 
fiscalização da obra, não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas 
somente de serviços executados.  
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11.1.6 - Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início 
dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço 
compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as 
áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 
necessários ao andamento dos serviços e obras conforme NR 18, inclusive 
escritórios e instalações para uso da FISCALIZAÇÃO, quando previstas no 
Caderno de Encargos;  
  
11.1.7- Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à 
execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, 
bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento 
definitivo;  
  
11.1.8 - Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e 
equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao 
cumprimento do contrato;  
  
11.1.9 - Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início 
dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 
obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas 
adequadas de planejamento;  
  
11.1.10 - Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 
estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 
necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras 
objeto do contrato;  
  
11.1.11 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços 
e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 
demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do 
contrato;  
  
11.1.12 - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais 
ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a 
mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;  
  
11.1.13 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução 
determinados pela FISCALIZAÇÃO;  
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11.1.14 - Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de 
fato anormal ou extraordinária que ocorra no local dos trabalhos;  
  
11.1.15 - No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam 
ser levantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, 
a fiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome as 
devidas providências.  
  
11.1.16 - Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 
trabalhos;  
  
11.1.17 - Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de 
veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando 
adequadamente as atividades executivas;  
  
11.1.18 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha 
causar a terceiros ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, 
durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba 
nenhuma indenização por parte da Prefeitura Municipal de Muaná.  
  
11.1.19 - Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, 
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de 
Encargos;  
  
11.1.20 - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias 
do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e 
livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.  
  
11.1.21 - A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no 
canteiro de obras, sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, 
ferramentas, utensílios e demais componentes necessários à execução da obra 
fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma será responsável por qualquer 
sinistro que acarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante 
a execução dos serviços.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRÁTICAS 
COMPLEMENTARES A execução dos serviços e obras de construção reforma ou 
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ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também 
às seguintes Normas e Práticas Complementares:  
  
12.1 - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos 
Federais (Ver Referência);  
  
12.2 - Normas da ABNT e do INMETRO;  
  
12.3 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 
Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;  
  
12.4 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.  
  
Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das Normas 
Técnicas e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Encargos 
a CONTRATADA deve seguir a orientação das Normas Técnicas da ABNT.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS 
 13.1 - Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pela SESMOB, serão 
fornecidos pela CONTRATADA.  
  
13.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente 
de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas 
Especificações e Projetos.  
  
13.3 - A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, 
através de amostra, ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá 
impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as Especificações.  
  
13.4 - Cada obra ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser 
comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada.  
  
13.5 - As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão 
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de 
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 
aos materiais fornecidos ou já empregados.  
  
13.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais 
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da 
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Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no 
recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações 
e Projetos.  
  
13.7 - Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de 
Encargos e no Projeto Arquitetônico caracterizam, apenas, fabricantes ou 
fornecedores que informam atender as exigências da especificação e qualidade 
pretendida pela secretaria municipal, sendo que se admitirá o emprego de 
análogos mediante solicitação prévia da CONTRATADA - por escrito, 
acompanhado pelo laudo sobre equivalência do IPT- à FISCALIZAÇÃO, que 
baseará sua decisão nos critérios de analogia constantes do presente caderno de 
encargos (Item 02 a seguir).  
  
13.8 - Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou 
equipamentos por de terminada marca implica, apenas, a caracterização de uma 
analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada aos 
critérios de analogia deste caderno de encargos.  
  
13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será 
efetuada em tempo oportuno pela SESMOB, não admitindo o PROPRIETÁRIO, 
em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o não cumprimento 
dos prazos estabelecidos na documentação contratual.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CRITÉRIOS DE ANALOGIA  
 
14.1 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a 
substituição de alguns dos materiais especificados nestas Especificações ou 
Projetos, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só 
poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da 
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de 
analogia definido a seguir:  
  
14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou 
equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as 
mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se 
refiram.  
  
14.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial 
ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva mas não 
apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Serviço 
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que a eles se refiram.  
  
14.1.3 - O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela 
FISCALIZAÇÃO -sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA 
para emprego de análogos seja acompanhada pelo Laudo Técnico sobre 
Equivalência do IPT –sendo objeto de registro no "Diário de Obras".  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO  
15 - A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no 
canteiro de obra, além da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e 
introdução de rotinas de segregação/armazenamento dos resíduos e a 
organização dos seus fluxos.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS  
 
16.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade 
com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como com as informações e instruções contidas neste Caderno de Encargos.  
  
16.2 - Os projetos e planilhas orçamentárias(materiais, serviços, quantitativos e 
preços) apresentados pela SEMOB são orientativos, cabendo à CONTRATADA, 
antes do inicio dos serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e 
exiguidade destes projetos e planilhas, apontando com antecedência os pontos 
com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a 
análise desses pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução 
que será aplicada.  
  
16.3 - Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder 
minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a 
empregar.  
  
16.4 - Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações 
e planilha orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto ao SEMOB, 
visto que, após apresentada a proposta técnica e financeira, a secretaria não 
acolherá nenhuma reivindicação.  
  
16.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo 
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa 
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autorização da SEMOB, respeitadas todas as disposições e condições 
estabelecidas no contrato.  
  
16.6 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO 
toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a 
ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE  
 
17.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:  
  
17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 
da Lei n.º 6496/77; 17.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as 
disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do 
contrato;  
  
17.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
Recebimento Definitivo dos serviços.  
  
17.1.4 - Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do 
Projeto específico correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos 
projetos será de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.  
  
17.1.4 - O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem 
os projetos específicos, indicando os números de inscrição e das ART’s efetuadas 
nos Órgãos de regulamentação profissional, sendo que esses Projetos 
Complementares são de inteira responsabilidade dos seus autores.  
  
17.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos 
da CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e 
entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado 
diretamente pelo autor do Projeto, será de sua responsabilidade a introdução das 
modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do Projeto não eximirá 
os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, 
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
a) Fornecer à CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificações, 
detalhamentos e demais peças técnicas que permitam a perfeita execução do 
objeto deste contrato; b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos órgãos 
fiscalizadores do meio ambiente, mantendo em validade a Licença Ambiental já 
existente para a obra pelo período de duração da mesma; c) Entregar e/ou 
fornecer à CONTRATADA todos elementos necessários para consecução da 
obra; d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias úteis após a data 
da medição;  
e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim 
de elucidar qualquer dúvida técnica que surgir durante a execução do serviço e 
para acompanhar e vistar as anotações do livro de ocorrência da obra.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  
19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de municipal 
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução 
da obra e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de 
fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, 
todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem 
adotados pelo CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a 
atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade 
única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto 
contratado e a sua consequências e implicações, próximas ou remotas.  
  
PARÁGRAFO TERCEIRO – A obra objeto deste contrato administrativo será 
fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68 ,69 e 73, inciso I 
e parágrafos 2° e 3°, e 76 da Lei N° 8.666/93.  
  
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à fiscalização da CONTRATANTE, formada 
por um ou mais representante da Administração Municipal, designada pela 
autoridade competente, o seguinte:  
  
a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva 
da obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e 
normas fixadas pela licitação; b) Promover com a presença da CONTRATADA, as 
medições e avaliações, decidir as questões técnicas surgidas na execução do 
objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das 
medições para efeito de seu pagamento; c) Transmitir por escrito, através do Livro 
de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem de Serviços, projetos aprovados, 
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alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à 
CONTRATADA; d) Comunicar à Secretaria municipal, as ocorrências que possam 
levar a aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento 
das obrigações contratuais; e) Solicitar a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que se encontre lotado no canteiro de obras e que prejudique o 
bom andamento dos serviços; f) Esclarecer as dúvidas que lhe forem 
apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a 
execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições 
verificadas; g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no 
Livro de Ocorrência, principalmente os relativos às condições meteorológicas 
prejudiciais ao andamento das obras.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA DIREÇÃO  
 
20.1 - A contratada indica como responsável técnico pela execução da obra o 
Engenheiro ____________________, CREA N° ______________ o qual fica 
autorizado a representá-lo perante o CONTRATANTE e a fiscalização deste em 
tudo o que disser respeito àquela.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA somente poderá substituir o técnico 
responsável pela obra, após expressa anuência da Secretaria Municipal, devendo 
essa substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO. 
 
 21.1 - O recebimento das obras será efetuado pela fiscalização do órgão 
responsável através da Secretaria Municipal de Educação e/ou por um 
representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no ato, o termo 
competente, no qual se certificará o recebimento definitivo. Em se dando ao 
recebimento caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a Secretaria 
municipal, poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento 
do preço, consignando-se os motivos.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DAS PENALIDADES  
 
22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas 
e disposições deste contrato administrativo, implicará na sua rescisão ou na 
sustação do pagamento relativos aos serviços já executados, a critério da 
CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal, independentemente de 
qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos 
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artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal, 
poderá valer-se do disposto no caput desta cláusula, se a CONTRATADA contrair 
obrigações com terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execução 
do objeto ora contratado. a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por 
mais de 10 (dez) dias, da data do recebimento da Ordem de Serviços, autorizando 
o início dos mesmos; b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias 
consecutivos, sem justo motivo; c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na 
entrega da obra, salvo conveniência do CONTRATANTE, na continuidade dos 
mesmos, quando então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes; d) Deixar de 
pagar as multas nos prazos fixados.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA– DA MULTA  
 
23.1 - Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser 
devidamente comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicará as seguintes 
multas:  
  
a) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, 
por dia de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos 
estabelecidos pelo Cronograma Físico-Financeiro; b) Multa de 0,1% (zero vírgula 
um por cento) do valor ora ajustado pelo não cumprimento de quaisquer condições 
do CONTRATO. c) As multas serão limitadas, no máximo, a 10% (dez por cento) 
do valor do contrato.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE  
24.1 - São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 
8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste 
contrato administrativo.  
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor caucionado reverterá integralmente para a 
CONTRATANTE em caso de rescisão do contrato administrativo por culpa da 
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei N° 
8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via própria a diferença que houver em 
favor do CONTRATANTE.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE descontará do valor caucionado 
a numerário que bastar à restauração de danos a que a CONTRATADA causar 
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na execução das obras contratadas, hipótese em que a CONTRATADA deverá 
em 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o valor 
abatido para restaurar a integridade da garantia.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS  
 
25.1 - Poderá a Prefeitura Municipal de Muaná, exigir provas de cargas, testes 
dos materiais e análise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou 
laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas 
por conta da CONTRATADA.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA– DA RESCISÃO  
26.1 - O presente contrato administrativo poderá ser rescindido: a) unilateralmente 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78 da Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.1993, sem que caiba a CONTRATADA qualquer  indenização, 
sem embargo da imposição das propriedades que se demonstrarem cabíveis; b) 
amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 
licitação; c) judicialmente, nos termos da legislação processual; d) nas hipóteses 
preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
CONTRATUAL 27.1 - O presente contrato administrativo não poderá ser objeto 
de cessão ou transferência, no todo ou em parte.  
  
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA na execução do contrato 
administrativo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar partes da obra, ou sua integralidade.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO 
CONTRATO  
 
28.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, 
tarifas e emolumentos decorrentes deste contrato administrativo e da execução 
de seu objeto.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – FORO  
29.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste 
Contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de 
Muaná/Pa, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição 
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que tenham ou venham a ter.  
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – PUBLICIDADE 
 
 30.1 – O presente instrumento de contrato administrativo será publicado no mural 
de avisos da Prefeitura Municipal de Muaná, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
partir de sua assinatura.  
  
CLÁUSULA TRISÉGIMA PRIMEIRA – ASSINATURA  
 
31.1 – E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam 
produzidos os efeitos legais pretendidos  
  
Muaná/Pa, xx de xxxxxxx de 2023 
  
  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
 

 
Contratante 

 
Contratada 

  
  
Testemunhas:  
  
1 - ________________________________  
  
  
2 - ________________________________ 
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ANEXO VI 

 
MODELO  

 

2. CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Muaná 
 
Referência: Tomada de Preço N° XX/2023 
 
 
 
Prezados Senhores: 

 
 

 
 A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com 
sede à ______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou 
sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui 
seu(s) Procurador/Representante(es), o Senhor(es) (nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Muaná/Pa, para praticar os atos 
necessários para representar a outorgante na  licitação, na modalidade de 
TOMADA DE PREÇO Nº XX/2023 do município acima especificado, usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais 
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços 
e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, 
com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 
 
Data, _____/_____/_______  
 
__________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
Papel timbrado do licitante 
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ANEXO VII 
 

MODELO  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
 DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Muaná 
 
Referência: Tomada de Preço N° XX/2023 
 
 
 
 
 
Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, que a empresa/fornecedor _______ (indicação da 
razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE 
PREÇO Nº XX/2023, cujo objeto é a .............................................., a fim de 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 
 
 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
 

 
 

Papel timbrado do licitante 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO  
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CF C/C 
INC. V DA LEI N° 8.666/93 

 
 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento 
licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº XX/2023, em 
cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, combinado 
ao inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 

 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel timbrado do licitante 
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ANEXO IX 

 
MODELO  

 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 
 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Muaná 
 
Referência: Tomada de Preço N° XX/2023 
 
A firma __________________________________________, portadora do CNPJ 
nº .........................declara, expressamente, que se sujeita às condições 
estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇO Nº XX/2023, em consideração 
e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das 
proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem 
integral possibilidade de atender ao objeto do presente certame licitatório. 
 
O signatário da presente também declara, em nome da referida proponente, total 
concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto 
do presente edital. 

 
Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 
termos do Art. 32, parágrafo 2º e Art. 97, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 
Data, _____/_____/_______  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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MODELO X 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 
Declaramos para fins de licitação que a Empresa_________________________ 
_______________________________, situada na 
_____________________________ 
___________________________________________________, portadora do 
CNPJ n° ____________________________, visitou o local onde serão 
executados os serviços de Implantação Rural de Sistema de Abastecimento de 
Água nas Vilas de Jararaca, Ponta Negra e Pracuuba no Município de Muaná, 
conforme o Contrato de Repasse OGU MDR nº 905981/2020, na companhia de 
um servidor designado pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Muaná, referente à TOMADA DE PREÇO N.° XX/2023. 
 
 
Data, _____/_____/_______  

 
 
 
 

Secretaria de Obras 
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ANEXO XI 
 

MODELO 
 

  CARTA-PROPOSTA 

A 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Muaná 
 
Referência: Tomada de Preço N° XX/2023 
 
Prezada Senhora, 
 
Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, 
referente a Licitação em epígrafe, objetivando a Construção de estivas em 
madeira, conforme o Convênio nº 936774/2022/INCRA: 
 
Nossa proposta tem preço global fixado em R$ .......................(por extenso) 
compostos  de acordo com exigências do Edital.  
 
O prazo para execução dos serviços é de .......... (..................) dias corridos, 
contados da ordem de serviços.  
 
O prazo de validade de nossa proposta é de .......... (..........................) dias, a partir 
da abertura da proposta. 
 
Em anexo consta Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro para 
fiscalização. 
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, incluindo ao dados do CD/R. 
 
Atenciosamente, 
Data, _____/_____/_______  
__________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
Papel timbrado da empresa 
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