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EDITAL 

CONVITE Nº 001/2021 - CPL/CTMAC 

PROCESSO Nº 8.715/2021  

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MACAPÁ - CTMAC, Autarquia Municipal 

criada pela Lei 091/2012, inscrita sob o CNPJ 15.144.495/0001-08 e esta Pregoeira, designada pela Portaria 

nº 170/2021 – CTMAC, de 08 de Julho de 2021, torna público aos interessados que realizará licitação na 

modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE 08 (OITO) CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, mediante as 

condições estabelecidas no Anexo I deste edital – Projeto Básico, o qual será regido pela Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006 pelo disposto no presente Edital e 

seus respectivos anexos, e nas demais normas, Resoluções e Instruções Normativas pertinentes aplicáveis ao 

objeto deste certame. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 08/11/2021 até as 09h00min (horário de Brasília). 

ÍNICIO DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h01min do dia 08/11//2021 (horário de Brasília). 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na implantação de 8 (oito) 

Cruzamentos semaforizados, incluindo fornecimento e instalação no município de Macapá.  

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Convite quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos mínimos 

de qualificação exigidos no Item VII - DA HABILITAÇÃO e empresas convidadas, inscritas ou não na Seção 

de Cadastro de Fornecedores/Prestadores de serviços do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, 

ou as que manifestarem interesse em participar do certame, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas 

da data marcada para apresentação das propostas pelos demais concorrentes. 

2.2. Não poderão participar deste Convite: 

2.2.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com a Administração Pública, 

durante o prazo da sanção aplicada; 

2.2.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação; 
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2.2.3. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o Município durante o prazo 

da sanção aplicada; 

2.2.4. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação. 

2.2.5. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

2.2.6. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1. Os recursos a serem destinados para cobrir as despesas com serviços objeto deste Convite correrão por 

conta da fonte de recursos 0.2.27 - recursos próprios, elemento de despesa nº 3.3.90.39.00, ação orçamentária 

nº 26.782.0019.2105.0000, constante do orçamento da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá – 

CTMac. 

4. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO 

4.1. Trata-se de licitação na modalidade CONVITE, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, enquadrada 

nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, c/c com art. 22, inciso III, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei Federal nº 

8.666/93. 

5. DO PROCEDIMENTO 

5.1. O representante legal do licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes de Documentação 

e Proposta de Preço, até o dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Convite. 

5.1.1. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte. 

5.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante a 

apresentação de documento de credenciamento para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos 

envelopes, seja referente à documentação ou às propostas. 

5.2.1. Entende-se por documento de credenciamento: 

5.2.1.1. Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia do licitante; 

5.2.1.2. Quando se tratar de representante designado pela licitante, este deverá apresentar instrumento público 

ou particular de procuração, com firma reconhecida, com poderes para formulação de propostas e para a prática 

de todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado do registro comercial, no caso de empresa 

individual; estatuto ou contrato social em vigor no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e inscrição do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
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5.2.2. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

5.2.3. O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos 

trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preço, ou quando está o exigir. 

5.2.4. A não apresentação do credenciamento não inabilitará o licitante, mas impedirá o representante de se 

manifestar em seu nome. 

5.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preços, não serão permitidas 

quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Convite, ressalvado o disposto na Condição 

8.3. 

5.4. Na primeira sessão, os envelopes Documentação serão abertos, na presença dos interessados, pela 

Comissão Permanente de Licitação, que fará a conferência e dará vista dos documentos apresentados, os quais 

deverão ser rubricados pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

5.4.1. Abertos os envelopes Documentação, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, 

poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos habilitados e dos 

inabilitados. 

5.4.2. Os envelopes Proposta de Preço dos licitantes inabilitados serão devolvidos a eles, devidamente 

fechados. 

5.5. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentação, 

ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Convite ou os apresentar com irregularidades, será 

inabilitado, não se admitindo complementação posterior. 

5.6. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 

diligências ou consultas, a Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 

5.7. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão 

Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão 

da habilitação dar-se-á diretamente aos licitantes em sessão convocada previamente. 

5.8. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela 

Comissão Permanente de Licitação para abertura dos envelopes Proposta de Preço. 

5.8.1. Os licitantes serão convocados a comparecer à sessão mediante comunicação direta aos licitantes, ou, 

ainda, por intermédio de ofício. 

5.8.2. Os envelopes Proposta de Preço ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, 

devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos licitantes 

presentes. 

5.9. Após a abertura dos envelopes Documentação, as propostas dos licitantes habilitados serão abertas, na 

ocorrência das seguintes situações: 
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5.9.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todos os licitantes ao direito de 

interposição de recurso; ou 

5.9.2. Se transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 

5.9.3. Se dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

5.10. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preço em 

uma única sessão, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os 

requisitos do Ato Convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da 

Comissão Permanente de Licitação até a data e horário, marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

5.11. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preço será realizada em sessão pública, da qual 

se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

representantes legais dos licitantes presentes. 

5.11.1. Consideradas as ressalvas contidas neste Convite, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da 

reunião pelos representantes legais dos licitantes presentes. 

5.11.2. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

5.12. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão. 

5.13. Ultrapassada a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 

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

5.13.1. Abertos os envelopes Proposta de Preço, não caberá desclassificar as propostas por motivo relacionado 

à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

5.14. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Convite, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e das 

propostas. 

5.15. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados ficarão à disposição destes pelo período 

de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para 

interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos 

interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação. 

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. Até o dia, hora e no local fixados no preâmbulo deste Convite, o licitante deverá apresentar à Comissão 

Permanente de Licitação, simultaneamente, sua Documentação e Proposta de Preço, em envelopes separados, 

fechados, com indicação em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do 

licitante, os seguintes dizeres: 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2021 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

Razão Social:_________ 

CNPJ nº _____________ 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2021 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social:_________ 

CNPJ nº _____________ 

 

6.2. O representante legal que assinar os documentos relativos à licitante deverá estar credenciado para esse 

fim, devendo, se a Comissão Permanente de Licitação exigir, apresentar o documento que comprove o 

credenciamento. 

6.3. Os documentos exigidos neste Ato Convocatório, dentro do envelope Documentação, deverão ser 

entregues, de preferência, numerados sequencialmente e na ordem estabelecida nesta Seção deste Convite, a 

fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 

6.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

6.4.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

6.4.1.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

6.4.1.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

6.5. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

6.6. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.6.1. Somente serão aceitas cópias legíveis; 

6.6.2. Não serão aceitos documentos emitidos por fac-símiles; 

6.6.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

6.6.4. À Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que julgar necessário. 
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6.7. As declarações relacionadas no item 7, deste Edital, deverão estar emitidas em papéis timbrados dos 

órgãos ou empresas que os expediram. 

6.8. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e também devidamente 

consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

6.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

b.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

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

c. Cadastro Nacional de Condenações Civis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

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

d. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

e. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/); 

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

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

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

7.1.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.2. Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a seguir: 

7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

7.2.1.1. Cédula de identidade do sócio administrador ou representante legal da empresa. 

7.2.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede. 

7.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

7.2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

7.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

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

respectiva. 

7.2.1.7. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, conforme Lei Complementar nº 128/2008; 

7.2.1.8. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida 

pela Junta Comercial nos termos da Instrução Normativa nº 10, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento 

de Registro Empresarial e Integração – DREI, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e alterações 

posteriores. 

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

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

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, conforme Lei nº 10.406/2002 e 

alterações posteriores. 

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

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, conforme art. 967 e art. 

985 do Código Civil. 

7.2.1.11. - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

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

7.2.2. Relativos à Qualificação Técnica: 

7.2.2.1. A comprovação da capacidade técnica a que se refere este item será feita mediante a verificação do 

currículo, do acervo técnico emitido pelo conselho profissional pertinente e pelas anotações de 

responsabilidade técnica de projetos ou execução de obras similares em porte e/ou complexibilidade de 

disciplinas previstas no item 15, do Anexo I - Projeto Básico deste Edital. 

 

7.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

7.2.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

7.2.3.2. Declaração do licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, emitida em 

papel timbrado, conforme Anexo III deste Ato Convocatório, caso tenha intenção de se beneficiar do 

tratamento diferenciado e favorecido, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/2006. 

7.2.3.3. Todas as empresas exigidas na forma da Lei, deverão apresentar BALANÇO PATRIMONIAL e 

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 03 meses da data de 

apresentação da proposta. 

7.2.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

7.2.3.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

7.2.3.6. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

assim apresentados: 
a) Publicação em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma 

da IN n° 11, de 05 de Dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI (e 

posteriores alterações), acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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for apresentado o original do Diário, para confronto pela Comissão de Licitação, fica dispensada a inclusão na 

documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 

7.2.3.6. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante; 

7.2.3.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação dos seguintes 

índices contábeis: 

7.2.3.7.1.  Índice de Liquidez Geral 

Liquidez Geral = ≥ 1,0 

 

7.2.3.7.2. Índice de Solvência Geral 

 

Solvência Geral = ≥ 1,0   

 

7.2.3.7.3. Índice de Liquidez  Corrente 

 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 

 

7.2.3.8. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. 

Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão ou a quem esta designar, reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos. 

7.2.3.9. As Empresas que não apresentarem o índice ou apresentarem resultado inferior a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverão comprovar que: 

7.2.3.9.1. O Capital social mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o subitem 7.2.3.7, não 

poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, considerando os riscos para a 

CTMAC no cumprimento das obrigações contratuais, devendo a comprovação ser feita relativamente à data 

da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais 

(art. 31, §3º, da Lei nº 8.666/93). 

7.2.3.10. A boa situação financeira a que se refere o item acima estará comprovada na hipótese de a 

licitante comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior ao correspondente a 10% do valor 

estimado para a contratação, que deverá ser comprovado através da apresentação do balanço patrimonial. 

 

7.2.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

11.8.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuinte 

(CGC) do responsável legal ou representante da licitante. 

11.8.4.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso. 

11.8.4.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

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

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

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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11.8.4.4 Prova de inscrição e regularidade no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a 

qual concorre; 

11.8.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida 

pela Caixa Econômica Federal; 

11.8.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

7.2.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

7.2.5. Das Declarações: 

7.2.5.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos impeditivos 

para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, 

instrução Normativa/MARE n° 05/95, na forma do item 5.4.2, conforme Anexo IV; 

7.2.5.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 

05/09/2002, conforme Anexo V deste Edital; 

7.2.5.3. Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, conforme Anexo VI 

deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009. 

7.2.5.4. A Comissão de Licitação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de 

certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 

7.2.6. Da Habilitação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006: 

7.2.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.2.6.2. Caso os licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na 

fase de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame. 

7.2.6.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela administração 

quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 

empenho, devidamente justificado (Decreto nº 8.538/2015). 

7.2.6.4. A não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, conforme §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06. 

 

7.2.6.5. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 

Órgão expedidor, quando solicitado deverão ser justificadas pela Licitante. 

7.3. - Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

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

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1.  A proposta, apresentada no Envelope nº 02, deverá ser elaborada na forma do Anexo II - Modelo de 

Proposta de Preço, preenchendo-se os valores unitários e totais, ofertados pelo licitante. 
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8.2.  A proposta deverá, ainda: 

8.2.1. Ser emitida por computador ou datilografada, de preferência, em uma única via, redigida com clareza, 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas 

todas as suas folhas; 

8.2.2. Fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social do licitante, o CNPJ, números de telefones 

e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como o banco, a agência e os respectivos 

códigos e o número da conta corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

8.2.3. Indicar o prazo de sua validade, conforme previsto na Condição 10.1; 

8.2.4. Conter outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

8.3. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação ao preço, pagamento, 

prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

8.3.1. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos; 

8.3.2. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal do licitante com 

poderes para esse fim e presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta; 

8.3.3. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos 

documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Documentação. 

 

9. DOS PREÇOS 

9.1. Os preços indicados ao objeto, nas propostas ofertadas pelos licitantes, deverão ser fixos e irreajustáveis, 

ressalvadas as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

9.2. Nos preços ofertados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes, 

enfim, quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto, bem como deduzidos quaisquer descontos 

que venham a ser concedidos. 

9.3. A proposta apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total 

responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para 

menos. 

9.3.1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e por extenso, 

prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

9.3.2. Não serão aceitas propostas, cujos itens apresentarem valores com três ou mais casas decimais. 

 

10.  DOS PRAZOS 
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10.1. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no preâmbulo deste Convite 

para recebimento e início da abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preço. 

10.1.1. Caso a proposta não indique o prazo de sua validade, o apresentado nesta condição será considerado 

como aceito para efeito de julgamento. 

10.2. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 

proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persista o interesse da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá 

- CTMAC, este poderá solicitar a prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no máximo. 

10.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes 

Documentação e Proposta de Preço, sem que ocorra a convocação ou a solicitação de que trata a Condição 

10.2, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 

10.4. Os serviços deverão ser executados em até 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar da emissão da 

Ordem de Serviços, sendo considerado como ideal 150 (cento e cinquenta) dias para execução dos produtos e 

30 (trinta) dias para homologação final pela Contratante. 

11.  DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

11.1. Serão desclassificadas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, as propostas 

que: 

11.1.1. Apresentarem valor global superior ao estimado; 

11.1.2. Não atenderem às exigências contidas neste Convite. 

 

12.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

12.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Ato Convocatório será declarada 

como mais vantajosa para a Administração a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL. 

12.2. Caso a proposta melhor classificada não tenha sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte e houver proposta de microempresas e empresas de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) 

superior à melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma: 

12.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte poderá, no prazo de 10 (dez) minutos contados da 

solicitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na sessão de habilitação e julgamento das 

propostas de preço, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em 

que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite; 

12.2.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da 

subcondição anterior, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, convocará os licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito; 
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12.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio que definirá a ordem de 

convocação para o encaminhamento da oferta final do desempate. 

12.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto será adjudicado ao 

licitante com proposta originalmente melhor classificada. 

12.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. 

12.5. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com 

os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Convite não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.6. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento 

da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 

omissões deste Ato Convocatório. 

12.7. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, ou, ainda, de pessoas físicas ou 

jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

12.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova 

documentação e (ou) de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

13. DO DESEMPATE 

13.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio em ato público, para o qual todos 

os licitantes serão convocados. 

14. DO DIREITO DE PETIÇÃO 

14.1. Observado o disposto no §6º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do 

ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, 

anulação ou revogação deste Convite. 

14.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 02 

(dois) dias úteis. 

14.2.1. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade 

competente. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MACAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Rua Minas Gerais, 32 – Santa Rita 
Macapá – Amapá 
                                                                            

13 

14.2.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109, da Lei n. 8.666/93, ficam os autos deste Convite franqueados 

aos interessados. 

14.3. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que pretender reconsideração total 

ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, 

exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

15. DA ADJUDICAÇÃO 

15.1. Atendidas todas as condições deste Convite, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor. 

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1. A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, convocará oficialmente o licitante 

vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura 

do instrumento de contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei n. 8.666/93. 

16.2. Os encargos das partes bem como as normas relativas à liquidação, pagamento, sanções contratuais, 

alteração e rescisão contratual constam dos anexos deste Ato Convocatório. 

16.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Companhia de 

Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC. 

16.4. É facultado à Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, quando o convocado não 

retirar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida 

a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar este Convite, independentemente da 

cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.4.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em retirar o instrumento contratual, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

16.4.1.1. O disposto nesta subcondição não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º da 

Lei n. 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro licitante 

vencedor, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

17.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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17.1. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, que 

comprove a adequação do objeto aos termos previstos neste Ato Convocatório, observado o disposto no art. 

69 da Lei nº 8.666/93. 

17.2. A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC rejeitará, no todo ou em parte o 

fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

18.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente Carta Convite por 

irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

18.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a Companhia de Trânsito e 

Transportes de Macapá – CTMAC o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 

marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preço, apontando as falhas 

ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento dos trabalhos objeto deste Convite, se processará da seguinte forma: 

19.1.1. A licitante vencedora apresentará a Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC a 

fatura dos trabalhos realizados;  

19.1.2. A fiscalização da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC atestará a conformidade 

dos trabalhos realizados com as especificações pactuadas; 

19.1.3. Se atestado positivamente, a licitante vencedora apresentará os respectivos documentos referentes à 

cobrança, acompanhados de cópia da nota de empenho e do contrato firmado entre a Companhia de Trânsito 

e Transportes de Macapá – CTMAC e a licitante vencedora. 

19.2. No caso de recusa pela fiscalização, dos trabalhos constantes da fatura, o pagamento será sustado, até 

que a situação seja regularizada pela empreiteira. 

19.3. Os pagamentos serão realizados, conforme discriminado no Projeto Básico - Anexo I. 

 

20. DAS PENALIDADES 

20.1. O não cumprimento das obrigações e demais condições estabelecidas neste CONVITE, sujeitará o 

licitante contratado as seguintes penalidades: 

20.1.1. advertência; 
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20.1.2. multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, que sem justa causa, não 

cumprir os prazos fixados cumulável com as demais sanções; 

20.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

20.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Companhia de Trânsito e Transportes de 

Macapá, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

20.2. O prazo para apresentação de defesa prévia das penalidades aplicadas será de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data de recebimento da notificação. 

20.3. Nenhum pagamento será feito ao licitante multado, sem que este tenha liquidado a multa ou faça o 

depósito do valor correspondente. 

 

21. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

21.1. A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta Licitação, sobre o CONVITE e seus anexos, estando disponível para atendimento de segunda à sexta-

feira, das 08h30min às 13h00min, na sede da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, 

situada a Rua  Minas Gerais, nº 32, CEP 68906-909, Bairro Santa Rita, Macapá – Amapá, Email: 

CPL.CTMAC@GMAIL.COM. 

 

22.  DO CONVITE 

22.1. A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, com relação a este Convite: 

22.1.1. Se houver ilegalidade, deverá anulá-lo, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado; ou 

22.1.2. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

ou 

22.1.3. Poderá transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta de Preço, por sua 

conveniência exclusiva. 

22.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite: 

22.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93; 

22.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à da adjudicação, ressalvado, ainda, o dispositivo citado 

na subcondição anterior; 

mailto:CPL.CTMAC@GMAIL.COM
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22.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23. DOS ANEXOS – DOCUMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO 

23.1. São partes integrantes deste Ato Convocatório: 

23.1.1. Anexo I – Projeto Básico; 

23.1.2. Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 

23.1.3. Anexo III – Declaração de ME/EPP 

23.1.4. Anexo IV– Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação 

23.1.5. Anexo V - Declaração de Requisitos Constitucionais; 

23.1.6. Anexo VI – Independente de Proposta; 

23.1.7. Anexo VII – Credenciamento 

23.1.8. Anexo VIII - Minuta de Contrato 

24. DO FORO 

24.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na comarca de Macapá, Estado do Amapá, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Macapá, 28 de Outubro de 2021. 

 

 

STEPHANIE F PIMENTEL NUNES 
Presidente da CPL da CTMAC 

Portaria nº 023/2018 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na implantação de 8 (oito) Cruzamentos semaforizados, 

incluindo fornecimento e instalação no município de Macapá. 

1.2. A obra envolvera o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à sua 

execução, de acordo com as quantidades estimadas e especificações conforme o seguinte escopo: 

1.3. Todos os itens da obra poderão ser executados, materiais e equipamentos a serem fornecidos e/ou 

locados durante o prazo contratual, respectivos preços unitários e quantitativos estimados encontram-

se descritos neste Projeto Básico. 

1.4. A obra deverá ser executada de acordo com as ordens de serviços e/ou fornecimento, expedidos 

pela CTMAC, onde constarão os quantitativos, o tipo do serviço, local de sua execução, com os 

respectivos custos e prazos de execução, observadas as especificações descritas neste Projeto Básico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Este Projeto Básico e  fundamentado na linha de ação proposta pela Companhia de Trânsito e 

Transporte de Macapá- CTMAC, e com base nas indicações de estudos técnicos de engenharia 

efetuados, tem a finalidade de mensurar elementos necessários e suficientes para assegurar a 

viabilidade técnica, definição de métodos e prazo de execução, de forma a oferecer soluções racionais, 

ágeis, adequadas e capazes de suprir as necessidades da modernização do parquet de equipamentos 

atualmente instalados em semáforos de ruas e avenidas no município de Macapá. 

2.2. Com o aumento significativo do fluxo de veículos na cidade e a necessidade de melhor 

gerenciamento dos cruzamentos para melhoria do fluxo de veículos com a otimização dos tempos de 

verde, amarelo e vermelho, bem como pela necessidade de tratar de forma individual os cruzamentos 

semafóricos possibilitando a melhoria pontual e específica para cada interseção, e ainda com a 

necessidade de instalação de grupos focais, postes, cabos.  

2.3. É nas interseções, normalmente, onde se localiza o maior volume de pedestres atravessando as 

vias. A instalação de semáforos, mesmo que só para veículos, já garante maior segurança para os 

pedestres, pois permite que eles realizem a travessia no tempo de vermelho alocado aos veículos.  

2.4. Dessa forma, instalação dos semáforos à nas intersecções do município de Macapá é uma medida 

importante para a diminuição de acidentes com vítimas na cidade. A sinalização se fará nos seguintes 

cruzamentos: 

1. Avenida Cora de Carvalho com Rua Tiradentes 

2. Avenida Cora de Carvalho com Rua General Rondon 

3. Avenida Cora de Carvalho com Rua Eliezer Levy 

4. Avenida Cora de Carvalho com Rua Jovino Dinoa 

5. Avenida Cora de Carvalho com Rua Hamilton Silva 

6. Avenida Cora de Carvalho com Rua Hildemar Maia 

7. Avenida Cora de Carvalho com Rua Santos Dumont 

8. Travessa Joaquim Pinheiro Borges com Travessa Joaquim Gouveia 
 

2.5. A licitação em tela, objeto deste Projeto Básico, será levada a cabo por meio de seleção de 

propostas pela modalidade de licitação CONVITE pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma 

prevista no art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93. 
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3. TENS DO PROJETO BÁSICO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT 

Preço 

Médio UNT 

Preço 

Médio 

TOTAL 

1 
Implantação de Coluna Composta 

Cilíndrica Semafórica de aço galvanizado a 

fogo de 4 1/2" de diâmetro 

und 13 R$ 2.513,33 R$ 32.673,13 

2 
Implantação de Braço Projetado 4" de aço 

galvanizado a fogo. 
und 16 R$ 1.486,66 R$ 23.786,66 

3 
Implantação de Grupo Focal Veícular, 

repetidor Tipo a led 
und 16 R$ 276,63 R$ 4.426,11 

4 
Instalação e programação de controlador, 

com aterramento. 
und 8 R$ 1.250,00 R$ 10.000,00 

5 Instalação e fornecimento de Cabo PP 2x2,5 ml 2.100 R$ 16,77 R$ 34.653,00 

Valor Total Máximo Estimado Para Contratação R$ 105.538,90 

 

3.1 Os quantitativos acima representam apenas estimativas efetuadas pela CTmac, o qual não estará 

obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, sem que a 

licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear qualquer custo. 

 

2. MÉTODO PARA APURAÇÃO DO QUANTITIVATIVO 

2.1. Sinalização Semafórica: 

2.2. O quantitativo é um número estimado através de vistoria técnica realizada nos cruzamentos 

identificados no presente Projeto Básico, em que no decorrer da execução e conforme a ordem de 

serviço e/ou fornecimento da CTMAC. 

 

3. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS 

3.1. Os serviços e fornecimentos abrangerão diversos logradouros do Município de Macapá. 

 

4. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

4.1. Os serviços deverão obedecer às normas contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, entre outros regulamentos e resoluções que lhe forem aplicáveis, bem como as NORMAS 

DA ABNT.   

 

5. DOS PRAZOS E PEDIDOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

5.1. Para o cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATANTE, emitirá quantas Ordem de 

Serviços forem necessárias, e a CONTRATADA deverá executar o fornecimento e a implantação 

dos equipamentos e sistemas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão de cada ordem de 

serviços. 

5.2. Todos os prazos deverão ser contados em dias corridos, desde que não seja mencionada 

determinação em contrário. 
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5.3. A contagem dos prazos estabelecidos iniciar-se-á em dia útil, excluindo o dia de início e incluindo 

o de vencimento. 

5.4. O prazo de vencimento será prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, 

se cair em dia sem expediente normal da CONTRATANTE. 

5.5. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos Termos da Legislação 

vigente, eis que a contratação pretendida com o certame enquadra-se no Inciso II do Art. 57 da Lei 

8.666/1993 por tratar-se de serviços comuns de engenharia de natureza continuada, assim o objeto 

em questão somente trará resultados relevantes e definitivos ao Município de Macapá ao longo de um 

período continuo, onde a fiscalização irá atuar de forma a educar os condutores a transitarem de forma 

mais segura; salvando vidas e reduzindo custos no sistema municipal de saúde. A descontinuidade na 

prestação de serviços pode interromper esta função de conscientização do equipamentos propostos.  

 

6. FORMA DE SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS  

6.1. Os serviços de sinalização e fornecimentos deveram ser feitos através de formalização de 

contrato específico, onde deverão constar o prazo de execução e/ou fornecimentos e valores unitário 

e global, com base no escopo deste Projeto e do Contrato, mediante apresentação de projetos 

executivos de sinalização ou Ordem de Fornecimento pelo Contratante, durante a vigência da Ata e 

do Contrato. 

 

7. DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS 

7.1. As medições serão efetuadas com base nas quantidades de serviços efetivamente executados pela 

Contratada, de acordo com as ordens de serviços expedidas pelo CTMAC, observadas as normas 

técnicas pertinentes e especificações constantes deste Projeto Básico.  

7.2. O pagamento se dará no prazo de 30 (trinta) dias após os serviços executados, de acordo com os 

projetos executivos e ordens de serviços e/ou fornecimento, que farão parte das medições, sendo feitas 

tantas medições parciais quanto se fizerem necessárias. 

7.3. Todos os tributos, taxas, contribuições e demais despesas incidentes sobre os serviços, correrão 

às expensas da Contratada. 

 

8. DECLARAÇÃO 

8.1. Apresentar Declaração informando que possui os equipamentos, materiais e mão de obra exigida, 

conforme Projeto Básico, para a perfeita execução dos serviços e, caso seja necessário, os 

disponibilizará a qualquer momento para verificação e fiscalização da Companhia de Trânsito e 

Transporte de Macapá- CTMAC. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E GARANTIA DOS SERVIÇOS 

9.1. Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo 

fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos 

elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes 

serviços, causados ao Município ou a terceiros. 

9.2. O fornecimento de transporte de material, pessoal, alimentação, hospedagem se necessário, 

combustível, encargos diretos e indiretos, etc;  

9.3. A indenização a terceiros por danos ocasionados e relativos à execução dos serviços; 
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9.4. O fornecimento dos materiais/equipamentos necessários para execução dos serviços, utilizando 

somente materiais adequados para finalidade em vista e que satisfaça, às normas que lhe são 

aplicáveis;  

9.5. A mão de obra a ser empregada na execução dos trabalhos, não havendo vínculo algum com a 

CTMAC, por consequência ficando isenta da imputação de obrigações trabalhistas;  

9.6. A fiscalização de seus funcionários quanto ao uso correto e apropriado dos equipamentos de 

segurança para prestação dos serviços;  

9.7. A sinalização do local da execução dos serviços, caso haja necessidade; 

9.8. A remição, reparação, correção ou substituição dos equipamentos/objetos/materiais em que se 

verifiquem defeitos ou incorreções resultantes dos equipamentos/materiais, sem comprometer o 

andamento das atividades; 

9.9. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO dos serviços, facultando o livre acesso 

dos fiscais aos documentos pertinentes com o objeto contratado, devendo prestar todas as informações 

e esclarecimentos solicitados; 

9.10. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato 

onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

9.11. Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo 

os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer 

motivo, permanecerem no local dos serviços; 

9.12. A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela adjudicados, sem a 

anuência da CTMAC; 

9.13. Quando ocorrer redução de preço unitário será aplicado os critérios estabelecidos no art. 48, 

da Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.648, de 27/05/98, para verificação 

dos preços se manifestamente inexequíveis. 

9.14. A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência 

da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que ocorridas em dependências da CONTRATANTE. 

9.15. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, incluindo cumprimento 

dos prazos, especificações técnicas, normas de engenharia e de segurança e medicina do trabalho, 

além da legislação aplicável, assegurando sua conformidade, adequação, qualidade, segurança e 

solidez; 

9.16. Utilizar pessoas qualificadas e em número suficiente à execução de todos os serviços, 

assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho 

celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo pagamento de seus 

salários e benefícios, tributos e contribuições correlatas, alimentação, transporte e indenizações, 

eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, a qualquer tempo, e assumindo integral 

responsabilidade por quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do 

contrato celebrado; 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Promover o recebimento do objeto do presente termo nos prazos fixados para tal;  

10.2. Acompanhar a entrega dos produtos e fiscalizar a boa prestação no fornecimento do material;  

10.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com a obrigação 

de fornecimento e implantação do material dentro das normas do contrato;  
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10.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis em caso de irregularidades cometidas por ela 

na execução do serviço; 

10.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

10.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA;  

10.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto do Contrato que venham a 

ser solicitados pela CONTRATADA; 

10.8. A contratante designará servidor ou comissão fiscalizadora para acompanhar a entrega do 

material e a realização dos trabalhos, visando garantir sua qualidade, tempestividade e regularidade, 

bem como fazendo as recomendações pertinentes; 

10.9. Eventual omissão ou tolerância da comissão fiscalizadora do contrato ou da CTMAC 

contratante não autoriza a empresa contratada a se considerar desobrigada de qualquer de suas 

responsabilidades, principalmente no que diz respeito ao cumprimento de normas legais; 

10.10. A empresa contratada se obriga a refazer qualquer trabalho que a comissão fiscalizadora 

aponte como mal feito ou não feito, sem qualquer ônus para a CTMAC. 

 

11.  DAS SANÇÕES 

11.1. A empresa vencedora ficará sujeita às penalidades previstas no Projeto Básico e Edital, bem 

como do Contrato, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a 

prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em). 

11.2. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

12. DOS CUSTOS 

12.1. Os preços propostos deverão incluir todos os impostos e taxas vigentes na Legislação 

Brasileira, bem como os custos com instalação de todos os equipamentos. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá – CTMAC, 

até 30º (trigésimo) dia útil do mês subsequente à efetiva execução do objeto, mediante apresentação 

da documentação da empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa), em 02 (duas) vias devidamente 

atestadas; 

13.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 

despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadas necessárias, 

não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a CTMAC; 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 

14.1. O objeto desse Projeto Básico será recebido pela Diretoria de Trânsito da CTMAC ou 

servidor/comissão devidamente designado para esse fim através de portaria, o(s) qual(is) será(ão) 

denominado(s) FISCAL(IS), para posterior exame e comprovação de sua conformidade com as 

especificações deste termo, na condição de representante da CONTRATANTE, em cumprimento ao 

que dispõe o art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.2. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, inclusive a observância do prazo de vigência, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MACAPÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Rua Minas Gerais, 32 – Santa Rita 
Macapá – Amapá 
                                                                            

22 

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência  do representante deverão ser 

comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

14.4. Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente nesta Companhia, 

ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil imediatamente posterior. 

14.5. A existência da fiscalização de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da 

CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados. 

14.6. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá a responsabilidade legal da 

CONTRATADA pela qualidade do objeto/serviço fornecido/prestado. 

14.7. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilatação do prazo de entrega 

nem servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para a CONTRATANTE. 

14.8. A CONTRATADA obriga-se a substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados do 

recebimento da notificação efetuada pela CONTRATANTE, objeto entregue e aceito, comprovada a 

existência da incorreção e defeitos, cuja verificação somente venha a ser dar quando de sua utilização. 

14.9. Em casos de convênio, a Contratada deverá permitir o livre acesso de servidores da 

CONCEDENTE, e dos Órgãos de Controle Internos e Externos, a qualquer tempo e lugar, aos 

processos, documentos e informações referentes a este convênio, bem como aos locais de execução 

do objeto do presente Contrato. 

14.10. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Companhia de Trânsito e Transporte 

de Macapá-CTMAC, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 

necessário. 

14.11. A atestação das Notas Fiscais/faturas referentes ao fornecimento dos produtos caberá ao 

representante da CONTRATADA designada para esse fim. 

 

15. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

15.1. Perfil da Equipe Referencial: 

15.1.1. A contratada deverá manter equipe técnica para realização das atividades descritas de 

maneira a atender satisfatoriamente as necessidades da contratante. 

15.1.2. Esta equipe deverá comprovar sua competência através de Currículo Vitae e Acervo 

Técnico, sempre que solicitado, onde obrigatoriamente deverá constar nome, formação profissional, 

experiência, inscrição no Conselho Profissional pertinente, devendo ainda ser assinado por cada 

profissional.  

15.1.3. Para responsabilidade Técnica, supervisão e serviços com maior complexidade: Um 

profissional com curso superior completo, engenheiro eletricista, idôneo, com no mínimo uma 

experiência/atestado registrada junto ao CREA. Deve-se apresentar atestado técnico profissional que 

comprove o profissional ter realizado atividade pertinente ao ramo de contratação, deverá estar 

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT e registrado no conselho profissional 

competente; 

15.1.4. Os membros deverão, quando do início das atividades apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica emitida pelo conselho profissional e estar devidamente assinada.  

15.1.5. Para realização das atividades descritas recomenda-se uma equipe técnica mínima composta 

por: 

a. Dois engenheiros sênior com experiência profissional não inferior a 08 (oito) anos, instrução de 

serviço DG n°03, de 07 de março de 2012, com comprovada atuação na elaboração de projetos 

de infraestrutura viária ou mobilidade urbana. 
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b. Um Engenheiro Júnior ou Técnico em Estradas ou Técnico em Edificações com experiência 

profissional não inferior a 2 anos instrução de serviço DG n°03, de 07 de março de 2012 e 

comprovada atuação nas áreas de orçamento e projetos civis e/ou obras viárias. 

 

15.2. Da Capacidade Técnica 

15.2.1.  A comprovação da capacidade técnica a que se refere este item será feita mediante a 

verificação do currículo, do acervo técnico emitido pelo conselho profissional pertinente e pela 

anotações de responsabilidade técnica de projetos ou execução de obras similares em porte e/ou 

complexibilidade de disciplinas deste Projeto Básico. 

15.3. Da Indicação de Responsável Técnico 

15.3.1. A contratada deverá indicar um Engenheiro Sênio como responsável técnico pela equipe e 

deverá este, conjuntamente a Fiscalização desta Companhia encaminhar os relatórios e análises dor 

produtos apresentados bem como atestar os serviços executados pela CONTRATADA para que sejam 

encaminhados os relatórios sobre a execução dos serviços. 

15.4. A CONTRATADA deverá apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica onde todos 

os profissionais indicados, deverão, obrigatoriamente, comprovar a condição de vínculo com a 

empresa licitante, na assinatura do contrato, em uma das seguintes condições: 

a) por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil, ou; 

b) por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho ou cópia do Registro de 

Empregados, no caso de empregado da licitante, ou; 

c) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA, para o 

sócio ou proprietário. 

 

16. DAS ALTERAÇÕES 

16.1. Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços não 

ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato como dispõe 

o Art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

16.2. O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo, de acordo com o interesse 

e a necessidade da Administração, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

17. DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 

17.1. O descumprimento total ou parcial deste termo poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o 

contrato, cancelando a Nota de Empenho nos termos dos Artigos 77 e 78, sem prejuízo do eventual 

exercício dos direitos previstos no Artigo 80 e da aplicação das penalidades estabelecidas nos Artigos 

86 a 88, todos da Lei n° 8.666/93; 

17.2. A multa moratória, prevista no Artigo 86 da Lei n° 8666/93, será calculada pelo percentual de 

1 % (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do serviço em atraso, limitado a 10 % 

(dez por centos) deste; 

17.3. A multa a que se refere o Artigo 87 da Lei n° 8666/93 será calculada sobre o valor do serviço 

em atraso, limitado a 10 % (dez por cento) deste; 

17.4. As multas previstas nos itens anteriores são independentes e podem ser cumuladas; 

17.5. O CONTRATANTE somente deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada a 

ocorrência de qualquer circunstância prevista no § 1° do Art. 57 da Lei n° 8.666/93; 

17.6. Da aplicação das penalidades definidas neste item, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação; 
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17.7. A sansão estabelecida no inciso IV do Artigo 87 da Lei n° 8666/93 é de competência exclusiva 

da CTMAC, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

17.8. O valor das multas será descontado dos créditos da CONTRATADA, desde já expressamente 

autorizado. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO  

14.1 - A fiscalização da execução do objeto será exercida por representantes do contratante, neste ato 

denominado FISCAIS, devidamente nomeados pelo contratante. 

 

 

Macapá, 13 e Outubro de 2021. 

 

 

 

________________________________________ 

Jarbas Firmino Martins Junior 

Dept° de Engenharia de Tráfego – CTMac 

Portaria n° 042/2017 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Discriminação dos materiais e peças 

1- Coluna para grupo focal 114,3x6000mm em aço pintura preta fosca, com furação para 

passagem de cabos, aletas anti-giro na base e suporte para fixação de braço projetado. 

2- Braço projetado em aço 101,6x4700mm em aço pintura preta fosca, com furação para 

passagem de cabos, tampão de pvc na extremidade superior com sistema de encaixe na 

extremidade inferior (poste Ø114,3mm). 

3- Controlador eletrônico microprocessado de 05 fases, expansível para até 08 fases, com 16 

mudanças de plano por dia, com 29 trocas de plano, além de programação exclusiva de 

domingos e feriados, onde qualquer fase poderá ser veicular ou pedestre, paralelo ou 

independente, e no caso de pedestre, seu alerta poderá ser definido entre o verde ou o vermelho. 

O sistema já deverá ser fornecido com entrada e saída de sincronismo ( onda verde ), duas 

entradas independentes de laço detector de veículos e pedestre atuado por botoeiras, sem 

adição de placas. Os controladores deverão serem compatíveis com os já existente no 

Município de Macapá, pois deverão serem interligados entre si. 

4- Grupo focal veicular – LED 3x200mm, de no mínimo 7.000 mcd (milicandelas), com 

encapsulamento incolor e vida útil média de 100.000 horas, Alimentação de 127/240vcc 

montado em gabinete compacto de alta resistência Montado com anteparo solar de alumínio, 

com dimensões de 560mm x 1100mm,), tipo V 3 x 200mm, lentes em acrílico lisa e 

transparente com proteção UV, evitando o acúmulo de poeiras e bolacha de Led de alta 

intensidade, com 112 led’s para cada cor, sendo os mesmos polarizados de forma 

independente, para que na queima de algum led, não comprometa o funcionamento do sistema, 

de forma que os outros led’s continuem a funcionar. O Cluster dos led’s são fabricados em 

poliestileno injetado de alta resistência com proteção UV, fonte de alimentação de 127 a 240 

volts 60 hz. Com Módulos a LEDs, cor verde, para foco semafórico de 200mm de diâmetro, 

com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas. Deverá possuir 

100 LEDs, sendo que o LED utilizado  deverá ser de alto brilho, fabricado     segundo   a     

tecnologia InGaN ( Índio Gálio Nitrogênio ), conforme especificação em anexo. Módulos a 

LEDs, cor amarela, para foco semafórico de 200mm de diâmetro, com lente transparente em 

policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas. Deverá possuir 100 LEDs, sendo que o 

LED utilizado  deverá ser de alto Módulos a LEDs, cor vermelha, para foco semafórico de 

200mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies 

lisas. Deverá possuir 100 LEDs, sendo que o LED utilizado  deverá ser de alto brilho, 

fabricadosegundo a tecnologia AlInGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo),, 

5 - Cabo Elétrico PP 750V 2x2,5m preto, com revestimento duplo.  

 

Macapá, 13 e Outubro de 2021. 

 

________________________________________ 

Jarbas Firmino Martins Junior 
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Dept° de Engenharia de Tráfego – CTMac 

Portaria n° 042/2017 

 

 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:     

CGC/CNPJ:   

ENDEREÇO:    

(Fone/Fax)  email:  _ 

CONTA CORRENTE Nº: BANCO:

 AGÊNCIA Nº:     

 

À Comissão Permanente de Licitação, 

Edital do Convite nº 001/2021-CPL/CTMAC/PMM 

 

Sra. Presidente, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços para a licitação que tem como objeto a  

Contratação de Empresa Especializada na Implantação de 08 (oito) Cruzamentos Semaforizados, 

incluindo fornecimento e Instalação no Município de Macapá/AP, para atendimento das demandas da 

Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá-CTMAC, conforme condições, quantidades, exigências e 

especificações discriminadas no Edital do Convite supracitado, e seus anexos, conforme segue. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT 
Marca/ 

Fabricante 

Preço 

UNITÁRIO 

Preço 

TOTAL 

1 

Implantação de Coluna Composta 

Cilíndrica Semafórica de aço 

galvanizado a fogo de 4 1/2" de 

diâmetro 

und 13 

 

R$ R$ 

2 
Implantação de Braço Projetado 4" de 

aço galvanizado a fogo. 
und 16 

 
R$ R$ 

3 
Implantação de Grupo Focal Veícular, 

repetidor Tipo a led 
und 16 

 
R$ R$ 

4 
Instalação e programação de 

controlador, com aterramento. 
und 8 

 
R$ R$ 

5 
Instalação e fornecimento de Cabo PP 

2x2,5 
ml 2.100 

 
R$ R$ 

VALOR TOTAL 
 

R$ 

 

VALOR TOTAL POR EXTENSO:   
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Prazo de Entrega: A partir da assinatura do Contrato e do recebimento da Ordem de Serviço e Nota de Empenho 

emitida pela CTMAC/PMM. 

Declaramos que os valores acima estão cotados em moeda nacional, onde já estão incluídas todas as despesas 

ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto ofertado, tais como fretes, tributos e/ou impostos, 

taxas, contribuições e demais encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados no 

instrumento convocatório necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. Declaramos ainda que, 

concordamos com todos os termos do Edital do CONVITE nº 001/2021 – CPL/CTMAC/PMM e seus Anexos. 

VALIDADE DA PROPOSTA: ( ) DIAS (NO MÍNIMO 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA 

DA SESSÃO DE LICITAÇÃO) 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato nos prazos 

determinados no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome:  

CPF:    Cargo/Função: 

Cart. Identidade nº   Expedido por:    Data de Expedição: 

Naturalidade:      Nacionalidade: 

Endereço: 

CEP:       Cidade:   UF: 

 

 

 
  

 

     local e data       Nome, Cargo na Empresa,  

                                                                           Carimbo CNPJ e assinatura do responsável legal 

 

 

Obs.: 1. Observar TODAS as exigências constantes do Edital e seus anexos. 

2. Este documento deverá ser emitido em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº 

___________, cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e que essa 

empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei 

Complementar. 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

Observação: 1) Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO 

 

CONVITE nº 001/2021-CTMac 

Processo Administrativo nº 8.715/2021 

 

A EMPRESA ____________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede Rua/Av: 

___________________, nº _______, bairro _____________, cidade ________, UF ______, CEP 

____________, em conformidade com o disposto no Art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para o presente 

processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

Observação: 1) Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ nº ____________, DECLARA à Companhia de Trânsito e 

Transportes de Macapá – CTMac, referente ao Edital do CONVITE nº 001/2021, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu 

quadro pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 

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

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

Observação: 1) Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

 

 

 

(representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da empresa: (empresa 

licitante), CNPJ nº , doravante denominada licitante, para fins do disposto no CONVITE nº 

001/2021-CPL/CTMac, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do CONVITE nº 001/2021-CPL/CTMac, foi elaborada 

de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 

CONVITE nº 001/2021-CPL/CTMac, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do CONVITE nº 001/2021-CPL/CTMac. 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar CONVITE nº 001/2021-CPL/CTMac, 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do CONVITE nº 001/2021-CPL/CTMac antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CONVITE nº 001/2021-CPL/CTMac 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

 

Local, de de 2021. 

 

 
Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique à licitante. 
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ANEXO VII - CREDENCIAMENTO 

CONVITE Nº 001/2021  

Processo Administrativo nº 8.715/2021 

 

Por meio do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) sr.(a) ________________, (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade no ______________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________, (residência e domicílio), a participar da licitação instaurada pela Comissão Permanente de 

Licitação da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá – CTMAC, na modalidade Convite nº 001/2021, 

na qualidade de representante legal da __________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade no 

______________, inscrito no CPF sob o no _______________, (residência e domicílio), outorgando plenos 

poderes ao credenciado para formular proposta, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de 

interpor recursos e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório em destaque.  

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

Observação: 1) Emitir em papel que identifique o licitante. 

 


