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PROCESSO LICITATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

1 – PREÂMBULO 
 
PROCESSO: 175/2018 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas. 
OBJETO: Execução dos serviços de Construção de Casa de Veló-

rio. 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços 
FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 26/06/2018 
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 26/06/2018 
HORÁRIO: 13:30hs 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Anhanguera - GO 

Av. Belchior de Godoy, 152, Centro 
O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no nº 01.127.430/0001-31, com sede administrativa na Av. Belchior de Godoy, 152, Cen-
tro, através de sua Comissão Permanente de Licitação, via do seu Presidente, Sr. Cleiton 
Cesar Gomes, instituída pelo Decreto nº 87, de 10 de novembro de 2017, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de Cons-
trução de uma Casa de Velório, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de 
Referência, no Projeto de Arquitetura e demais projetos complementares, Memorial Des-
critivo, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Composição do BDI e Cronograma 
Físico-Financeiro em anexos, partes integrantes deste Edital, para atender a Secretaria 
Municipal de Transportes e Obras Públicas, cuja sessão pública de abertura e julgamento 
se dará em dia e horário designados no preâmbulo deste. 
 
2 – DO LOCAL E DATA 
2.1 - A licitação realizar-se-á na data, horário e local designados no preâmbulo deste, pe-
rante a Comissão de Licitação, no Auditório da Prefeitura Municipal de Anhanguera, loca-
lizada na Av. Belchior de Godoy, 152, Centro, Anhanguera-GO. 
 
2.2 - Na hipótese de não haver expediente na data de entrega e abertura dos envelopes, 
fica a referida TOMADA DE PREÇOS, automaticamente, transferido para o primeiro dia 
útil subsequente àquela, na mesma hora e local. 
 
3 – DO OBJETO E LOCALIZAÇÃO 
3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a 
contratação de empresa para execução dos serviços de Construção de uma Casa de Ve-
lório, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se 
fizer bom e necessário para a execução dos serviços e em conformidade com as especifi-
cações contidas no Anexo I – Termo de Referência, no Projeto Básico, Memorial Descriti-
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vo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Composição do BDI e Cronograma Físico-
Financeiro, partes integrantes deste Edital. 
 
3.2 - O orçamento estimado dos quantitativos de serviços, materiais e insumos foi elabo-
rado pelo município de acordo com as áreas levantadas e a referência de preços é a Tabe-
la 124 revisada – Custo Obras Civis – Desonerada Outubro 2016; (SINAPI) – Agosto 2017 - 
Desonerada. 
 
4 – DA CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 
4.1 - O EDITAL e os respectivos anexos poderão ser consultados por qualquer interessado 
na sede da Prefeitura Municipal de Anhanguera, localizada na Av. Belchior de Godoy, 152, 
Centro, Anhanguera-Go, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, até a 
data aprazada, ou ainda via internet, no endereço eletrônico: 
www.anhanguera.go.gov.br.  
 
4.2 - O AVISO será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, local oficial 
das publicações dos atos do Poder Executivo, no Diário Oficial do Estado de Goiás-DOE e 
em Jornal de grande circulação e o EDITAL cadastrado no Portal dos Jurisdicionados – 
Sítio do TCM/GO. 
 
4.3 - O EDITAL estará disponível gratuitamente, a qualquer interessado no site 
www.anhanguera.go.gov.br. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 
5.1 - Na execução dos serviços objetos do presente Edital, deverão ser observadas, de 
modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas complementares e 
particulares e outras pertinentes às obras em licitação, constantes dos respectivos proje-
tos e Memorial Descritivo anexo, as instruções, recomendações e determinações da Fisca-
lização e da Supervisão. 
 
6 – DAS FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos referentes a esta licitação são 
oriundos do Tesouro Municipal, alocados no Orçamento vigente, na seguinte dotação a 
orçamentária: 22.06.15.452.1004.1034-4.4.90.51 – Ficha 250  
 
6.2. O Valor Máximo Global estimado desta contratação é de R$ 101.711,52 (cento e um 
mil, setecentos e onze reais e cinquenta e dois centavos). 
 
7 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
7.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
8 – DO TIPO DA LICITAÇÃO 
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8.1 - A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço global", nos termos do arti-
go 45, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
9 – DOS PRAZOS 
9.1 - Para Assinar o contrato: 
 

9.1.1 - A licitante vencedora deverá comparecer para assinar o contrato e retirar o 
respectivo instrumento contratual dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, con-
tados da notificação feita pela PREFEITURA DE ANHANGUERA. 
 
9.2 - Para Início: 
 

9.2.1 - O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte 
ao da emissão da Ordem de Serviços. A contratada obriga-se a promover a anotação do 
contrato no CREA/CAU com jurisdição do local da obra. 

 
9.2.2 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, ou com a conclusão do objeto 

contratado, o prazo será iniciado a partir da assinatura da Ordem de Serviços. 
 
9.3 - Ordem de Serviço: 

9.3.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos da assinatura do contrato.  
 
9.4 - Para Conclusão: 
 
9.4.1 - Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de 
03 (três) meses, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro e contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviços. 
 
9.5 - Prorrogação: 
 

9.5.1 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do 
prazo anterior, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações pos-
teriores. 
 
9.6 - Condições para Recebimento da Obra: 
 

9.6.1 - O recebimento das obras, após sua execução e conclusão, obedecerá ao dis-
posto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
10 – DO REAJUSTE 
10.1 - Os preços contratuais serão reajustáveis com periodicidade anual, tomando-se por 
base a data de apresentação das ofertas, pela variação do índice da Coluna 2 - Disponibi-
lidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, com a aplicação da seguinte fór-
mula de reajuste: 



 

 

 
        
 

 Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020                                      
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265 
 CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 
 

 

 

I1 - Io 
R = ----------- x V        
Io 
Onde: 
 
R = Valor de reajustamento 
I1 = Índice do 12º mês após a apresentação de ofertas 
Io = Índice do mês de apresentação de ofertas 
V = Valor das obras e/ou serviços realizados a preços iniciais 
 

10.2 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-
se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no certificado de pagamento 
seguinte. 
 
10.3 - Nos atrasos por culpa e responsabilidade da contratada, os índices de reajustes 
serão aplicados até as datas contratuais previstas para o efetivo faturamento. Sendo in-
justificáveis esses atrasos ao prazo contratual das obras e serviços, não caberá qualquer 
reajuste. 
 
10.4 - As condições de reajustamento de preços acima estipuladas poderão vir a ser alte-
radas, caso ocorra à superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de 
forma diferente sobre a matéria. 
 
11 – DA RESCISÃO 
 
11.1 - O contrato oriundo desta licitação poderá ser rescindido nos seguintes casos, além 
das situações previstas nos arts. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93: 

 
11.1.1 - Por mútuo acordo entre as partes; 

 
11.1.2 - Por iniciativa da PREFEITURA DE ANHANGUERA, independente da interpela-

ção judicial ou extrajudicial, quando ocorrer: 
 

11.1.2.1 - Falência; 
 

11.1.2.2 - Descumprimento pela contratada de qualquer cláusula contratual; 
  

11.1.2.3 - Atraso no cronograma de entrega da obra por motivo não justificado, se 
superior a 30 (trinta) dias. 

 
12 – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
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12.1 - A critério da PREFEITURA DE ANHANGUERA poderão ser suprimidos ou acrescidos 
serviços até o limite estabelecido no art. 65, § 1° da Lei nº 8.666/93, não previstos e 
necessários. 
 
12.2 - Os acréscimos não previstos no orçamento estimativo da PREFEITURA serão 
efetuados através de Termo Aditivo, e o seu preço unitário será elaborado de comum 
acordo entre as partes envolvidas no contrato. 
13 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
13.1 - Poderão participar desta licitação toda e qualquer empresa brasileira que satisfaça 
plenamente todas as condições do presente Edital e seus anexos e que, até o terceiro dia 
antes da abertura das propostas estejam cadastradas na PREFEITURA DE ANHANGUERA. 
 

13.1.1 - Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar até o dia 
22 de junho de 2018 junto ao Setor de Licitações e Contratos os documentos a seguir 
relacionados: 

 
Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8.666/93) 
I - cédula de identidade;  
II - Registro comercial, comprovado por meio do documento “Requerimento de 
Empresário” para empresário, devidamente deferido e registrado na Junta Comer-
cial do respectivo Estado; 

II.a- Tratando-se de Microempreendedor, constituído na forma da Lei Com-
plementar nº 123, de dezembro de 2006, deverá ser apresentado o Certifica-
do da Condição de Microempreendedor Individual; 

III - 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; 

III.a- Tratando-se de Sociedade Empresária em que tenha ocorrido alteração 
contratual, deverão ser apresentados o Contrato Social e todas as alterações, 
com respectivos registros na Junta Comercial, ou o Contrato Social consolida-
do devidamente registrado, também na Junta Comercial.   

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Regularidade Fiscal e trabalhista (art.29 Lei 8.666/93) 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); 
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se hou-
ver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual;  
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III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; “ 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei." 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943.   
 
Qualificação Técnica (art.30 Lei 8.666/93) 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatí-
vel em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação 
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos 
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o ca-
so. 

 
Qualificação Financeira (art.31 Lei 8.666/93) 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financei-
ra da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta;  
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física;  
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do Art. 
56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contra-
tação. 
 

Todos os documentos deverão ser apresentados por cópias autenticadas em Cartório 
competente com o devido selo de autenticidade ou cópia não autenticada, desde que 
sejam exibidos os originais para autenticação pelo Presidente da Comissão de Licitação 
ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
13.2 - As interessadas que estejam em processo de recuperação judicial, desde que apre-
sente certidão emitida pela instância judicial que certifique sua aptidão econômica para 
tal mister. 
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13.3 - Não poderá participar desta licitação empresas enquadradas em qualquer das hipó-
teses a seguir elencadas: 

a) Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquida-
ção e que não cumpram o disposto no subitem 13.2; 

b) Cujo responsável técnico seja o autor ou responsável técnico pela elaboração 
do projeto, memorial descritivo, memorial de cálculo, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro, pessoa física ou jurídica; 

c) Que, isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela elaboração do pro-
jeto, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e crono-
grama físico-financeiro, 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; 

d) Cujo diretor, responsável técnico ou sócio figure como funcionário, empregado 
ou ocupante de cargo comissionado na PREFEITURA DE ANHANGUERA ou, 
ainda, pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante; 

e) Pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como 
subcontratado de outra licitante; 

f) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 
com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou indireta, nas es-
feras Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na 
imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punição; 

g) Grupos de empresas e consórcios; 
h) Estrangeiras que não funcionem no País; e, 
i) Arroladas no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 
13.4 - As licitantes participantes deverão estar cientes de que o objeto desta licitação es-
tará sujeito à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar, caso 
não esteja de acordo com o especificado no presente edital ou não obedeça à legislação 
vigente, as normas técnicas cabíveis ou ainda por questão de interesse público, devida-
mente justificado. 
 
13.5 - A participação nesta licitação implica automaticamente na aceitação integral e in-
condicional de todos os termos, cláusulas e condições previstas neste Edital e seus ane-
xos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsa-
bilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
14. DA GARANTIA PARA LICITAR (CAUÇÃO) 
 
14.1 - A licitante efetuará até o dia 26/06/2018, o depósito de garantia para manutenção 
da proposta de preço, para fins de habilitação, conforme previsto no art. 31, alínea III da 
Lei nº 8.666/93, optando por uma das modalidades contidas no caput e § 1° do art. 56 da 
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citada lei, correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total estimado da obra que é 
de R$ 1.017,11 (Um mil, Dezessete reais e Onze centavos).  
 

14.1.1 - Caução em títulos da dívida pública original devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, con-
forme definido pelo Ministério da Fazenda; 

14.1.2 - Caução através de Seguro-Garantia deve vir, obrigatoriamente, em original e 
acompanhado do comprovante de pagamento referente à emissão da apólice. Se emitida 
eletronicamente (internet), deve informar o local para verificação da sua autenticidade. 
 
14.2 - A Secretaria de Finanças da PREFEITURA DE ANHANGUERA expedirá o comprovan-
te de recolhimento do valor da garantia aos cofres municipais, no ato do depósito. As 
garantias prestadas pelas licitantes serão liberadas ou restituídas individualmente, no 
momento da devolução de documentos das licitantes inabilitadas ou desclassificadas em 
caráter definitivo ou, ainda, se a licitante foi habilitada mas não vencedora após a homo-
logação do certame e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
14.3 - Caso a empresa se sagre vencedora do certame, para a execução do contrato, dela 
será exigido, ainda, garantia da perfeita execução do contrato, até 02 (dois) dias anterio-
res a emissão da Ordem de Serviços, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, deduzido o percentual da caução ofertada em garantia da manutenção da pro-
posta, conforme subitem 14.1 acima, optando a contratada por uma das modalidades 
contidas no caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93. 
 
14.4 - A garantia de que trata o subitem 14.3 será liberada ou restituída após a execução 
do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
15 – DOS CUSTOS DA LICITAÇÃO 
15.1 - A licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresenta-
ção de sua proposta. A PREFEITURA DE ANHANGUERA em nenhuma hipótese será res-
ponsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou 
os resultados desta, bem como não haverá restituições ou indenizações de despesas efe-
tuadas pela licitante, caso haja anulação do presente certame. 
 
16 – DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
16.1 - A visita Técnica poderá ser realizada no horário de funcionamento da Secretaria 
Municipal de Transportes e Obras Públicas, que compreende das 09h00min e 16h00min, 
na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS PÚBLICAS, o responsável 
irá acompanhar os prepostos das empresas, devidamente indicados pelas mesmas, onde 
deverão visitar o local das obras e serviços referidos no item 3, para constatar as condi-
ções de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. O Secretário Muni-
cipal de Transportes e Obras Públicas e o Engenheiro responsável da Prefeitura, conjun-
tamente ou isoladamente, fornecerão os necessários Atestados de Visita Técnica e de-
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mais informações técnicas. Esses atestados serão juntados à Documentação de Habilita-
ção. 
 
16.2. A licitante que não manifestar interesse em realizar a vistoria técnica, DEVERÁ 
juntar no ato da HABILITAÇÃO, declaração de que conhece o local da obra e as condi-
ções que este se encontra, conforme anexo XV. 
 
16.3. As Visitas Técnicas poderão ser agendadas através do telefone (64) 64 3469 1265. 
 
17 – DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS, DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 
DO EDITAL 
 
17.1 - O Caderno de Licitação será composto de: 

                               Edital; 
Anexo I  - Termo de Referência 
Anexo II - Memorial Descritivo 
Anexo III - Declaração de Sujeição ao Edital  
Anexo IV - Carta Credencial 
Anexo V - Declaração de que Não Emprega Menores 
Anexo VI - Declaração de Enquadramento de Microempresa 
Anexo VII - Atestado de Visita Técnica 
Anexo VIII - Declaração de Capacidade Financeira 
Anexo IX - Modelo de Proposta de Preços 
Anexo X - Memorial de Cálculo 
Anexo XI - Composição de BDI 
Anexo XII - Cronograma Físico Financeiro 
Anexo XIII - Projetos 
Anexo XIV - Minuta do Contrato de Execução de Serviços 
Anexo XV - Declaração de desistência de Visita Técnica 
 
17.2 - A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, proje-
tos, quadros, planilhas, documentos-padrão, exigências, normas e especificações citadas 
neste Edital e em seus anexos. 
 
17.3 - Esclarecimentos sobre os Documentos: 

 
a)  Os interessados poderão solicitar até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data da 

licitação, quaisquer esclarecimentos e informações, pessoalmente junto a Co-
missão de Licitação, no endereço da PREFEITURA DE ANHANGUERA, ou através 
de comunicação direta à Comissão de Licitação, pelo e-mail licita-
ção.anhanguera@outlook.com . A PREFEITURA DE ANHANGUERA responderá 
aos pedidos de esclarecimentos APENAS via e-mail.  

 
17.4 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e 
Propostas de Preços correrão por conta e risco da licitante. Documentação e Propostas 



 

 

 
        
 

 Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020                                      
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265 
 CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 
 

 

 

que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos 
implicarão na inabilitação ou desclassificação da licitante. 
 
17.5 - Retificação dos Documentos: 

a) Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a PREFEI-
TURA DE ANHANGUERA poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em 
consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modi-
ficar os referidos documentos mediante a emissão de errata, que será publica-
da nos mesmos meios de divulgação e publicidade que se deu o Aviso deste 
Edital. 

 
17.6 - Visando permitir as licitantes, prazo razoável para levarem em conta a errata na 
preparação da Documentação e Propostas de Preços, a PREFEITURA DE ANHANGUERA 
poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for julgado ne-
cessário. 
 
17.7 - Impugnação do Edital: 

a)  Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimen-
tos ou providências em relação ao presente Edital, ou ainda para impugna-lo 
quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam, desde que o faça 
com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a aber-
tura dos envelopes de habilitação, formalizada por escrito e endereçada ao 
Presidente da Comissão de Licitação, mediante comunicação direta protocolada 
junto ao Setor de Protocolo da PREFEITURA DE ANHANGUERA, devendo a Ad-
ministração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93; 

b)  Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração 
a licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que viciariam, hi-
pótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

c)  Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital, capaz de 
afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização 
do certame; 

d)  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 
deste certame até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

e)  A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fa-
ses subsequentes. 

 
18 – DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PRO-
POSTAS 
 
18.1 - Inicialmente, a proponente entregará a Documentação de Habilitação, que deverá 
ser apresentada em uma única via, e, posteriormente, a Proposta de Preços, que deverá 
ser apresentada em 01 (uma) via impressa em papel timbrado da empresa datilografadas 



 

 

 
        
 

 Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020                                      
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265 
 CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 
 

 

 

ou digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em enve-
lopes fechados, denominados “Envelope nº 01 e Envelope nº 02”, respectivamente, ende-
reçados à Prefeitura Municipal de Anhanguera, indicando clara e visivelmente o nome da 
licitante, o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o número do envelo-
pe, a titulação do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou PROPOSTA DE 
PREÇOS) e o número do Edital.  
 
19 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
 
19.1 - Para a habilitação na presente licitação exigir-se-á das licitantes a documentação 
abaixo relacionada, que deverá ser apresentada em uma única via e conter obrigatoria-
mente: 
 

19.1.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela PREFEITURA DE 
ANHANGUERA até o dia 22 de junho de 2018; 
 

19.1.2 - A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 
a)  Documento público de identificação contendo foto (Cédula de Identidade, Car-

teira Nacional de Habilitação ou documento público de Identidade Profissional 
todos válidos na forma da lei) e inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) do 
representante legal da empresa e do procurador habilitado, conforme o caso; 

b)  Procuração pública ou particular com firma reconhecida, no caso de outorga de 
poderes; 

c)  Registro comercial, comprovado por meio do documento “Requerimento de 
Empresário” para empresário, devidamente deferido e registrado na Junta Co-
mercial do respectivo Estado; 

c.1) Tratando-se de Microempreendedor, constituído na forma da Lei Com-
plementar nº 123, de dezembro de 2006, deverá ser apresentado o Certifica-
do da Condição de Microempreendedor Individual; 

d)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 

d.1) Tratando-se de Sociedade Empresária em que tenha ocorrido alteração 
contratual, deverão ser apresentados o Contrato Social e todas as alterações, 
com respectivos registros na Junta Comercial, ou o Contrato Social consolida-
do devidamente registrado, também na Junta Comercial.   

e)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

f)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamen-
to expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
19.1.3 - A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
 



 

 

 
        
 

 Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020                                      
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265 
 CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 
 

 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se hou-

ver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de ativi-
dade e compatível como objeto contratual; 

c) Prova de regularidade fiscal do Município de domicílio ou sede da licitante; 
d) Prova de regularidade fiscal do Estado de domicílio ou sede da licitante; 
e) Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

através da Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dí-
vida Ativa da União; 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 

g) Comprovação de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débi-
to Trabalhista - CNDT. 
 

19.1.4 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 
a) Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agrono-

mia - CREA, da empresa e de seus responsáveis técnicos, podendo vir em uma 
mesma certidão; 
 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, 
nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução de obra ou serviço de características seme-
lhantes ao objeto desta licitação que compõem as parcelas de maior relevân-
cia técnica e valor significativo da contratação; 
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b.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica do(s) profissi-
onal(is) deverá(ão) estar devidamente(s) registrado(s) no CREA da região 
onde os serviços foram executados; 

 
b.1.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica do(s) profis-

sional(is) deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certi-
dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo CREA da região onde 
os serviços foram executados, comprovando a execução, para pessoa ju-
rídica de direito público ou privado, de serviço(s) compatível e pertinente 
ao objeto. 

 
b.1.2) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elen-

cados deverão comprovar a existência de vínculo profissional com a em-
presa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame:  

 
I- O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato soci-

al/estatuto social; 
II- O administrador ou o diretor, por meio de Cópia do Contrato Social, 

em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia do estatuto 
social e da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 
tratando de sociedade anônima; 

III- O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social; e 

IV- O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, 
ou com declaração de compromisso de vinculação CONTRATUAL FU-
TURA, caso o licitante se sagre vencedor do certame. Obs.: os docu-
mentos elencados neste inciso (iv) deverão obrigatoriamente, constar 
firma reconhecida do engenheiro contratado (responsável técnico(s)). 

b.1.3) A comprovação de vínculo empregatício de que trata o subitem aci-
ma não será exigida para efeito de habilitação, mas tão somente para 
efeito de contratação, que deve ser considerada da data de apresen-
tação da proposta até o prazo de execução do contrato (Acórdãos nº 
2.028/09-P, 2.583/10-P, 3.095/10-P, 2.360/11-P e 2.447/12-P e a 
Súmula/TCU nº 272).  

 
b.2) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter 

as seguintes informações básicas: 
- Nome do contratado e do contratante; 
- Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra); 
- Localização da obra (localização e extensão); 
- Serviços executados. 
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b.3) O atestado ou certidão que não atender a todas as características cita-
das nas condições acima, não será considerado pela Comissão de Lici-
tação. 

 
19.1.5 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 

 
a) A qualificação econômico-financeira da empresa será avaliada na forma abai-

xo, que não sendo atendida resultará na consequente inabilitação da mesma: 

a.1) Capacidade financeira cujo valor apurado não poderá ser inferior ao valor 
do orçamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS 
PÚBLICAS, obtida pela fórmula: 

 
CFA = 5 (AC + RLP + IT – ELP – PC) 

 
a.2) Liquidez corrente cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), 

obtida pela fórmula: 
 

LC = AC / PC 
 

a.3) Liquidez geral cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), obti-
da pela fórmula: 

 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

  
a.4) Grau de endividamento geral cujo valor apurado deverá ser menor ou 

igual a 0,8 (zero vírgula oito), obtido pela fórmula: 
 

GE = (PC + ELP) / AT 
 
Onde: 
AC = Ativo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
IT = Imobilizado Total; 
AT = Ativo Total; 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 

 
a.5) As empresas licitantes deverão apresentar PLANILHA demonstrando sua 

boa situação financeira, devidamente assinada pelo contador da empre-
sa, conforme alínea “a” acima, cujos elementos serão retirados do Ba-
lanço Patrimonial exigido pelo item “b’’ a seguir: 
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b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já 
exigível, e apresentada na forma da lei, exceto para ME ou EPP, que compro-
vem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balan-
cetes ou  
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando en-
cerrados há mais de 03 (três) meses da data prevista no item 1 (um) deste Edi-
tal, devendo ser apresentada à respectiva memória de cálculo; 
 

c) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo(s) Distribui-
dor(es) da sede da licitante em data não anterior a 30 (trinta) dias da data da 
entrega das propostas; 

c.1) Estão dispensadas da apresentação da Certidão negativa de falência de 
que trata o subitem anterior as licitantes em processo de recuperação ju-
dicial, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial que 
certifique sua aptidão econômica para tal mister. 

 
19.1.6 - Outros documentos: 

 
a) Declaração de sujeição ao edital e de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação (ANEXO III); 

 
b) Atestado de visita técnica (ANEXO VII); 

c) Declaração que não emprega menor de idade em observância ao disposto no 
artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal e Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º (ANE-
XO V); 

 
c) Declaração de recebimento de Caução (fornecido pela Secretaria de Finanças 
do Município); 

 
d) Declaração de Enquadramento como ME - Microempresa ou EPP - Empresa 
de Pequeno Porte (ANEXO VI), com firma reconhecida; 
 
e) Declaração de Capacidade Financeira (ANEXO VIII). 

g)  Declaração de Desistência de Visita Técnica (ANEXO XV) 
19.2 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os 
documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz; 
 
19.3 - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e 
com o CNPJ da filial e, dentre estes, os documentos que em razão da centralização e 
certidão conjunta, deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que 
abrangerá todas as suas filiais; 
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19.4 - Se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços a filial, os documentos 
deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, 
salvo os documentos que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais. 
 
19.5 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP ou MEI, bem como 
dos equiparados, enquadrados nos termos no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e art. 3º, § 4º, 
VI da Lei Complementar nº 123/2006, somente será exigida para efeito de contratação, e 
não como condição para participação no certame, nos termos da legislação vigente. 
 

19.5.1 - No caso das ME, EPP ou MEI, estas deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06). 

 
19.5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou 

trabalhista das ME, EPP ou MEI, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis às 
pessoas jurídicas determinadas no item 19.5, contados do momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa, restrita a regularidade fiscal e trabalhista. 
 

19.5.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

19.5.4 - Se a melhor oferta não tiver sido apresentada por ME, EPP ou MEI e não 
ocorrendo a contratação de ME, EPP ou MEI em razão de irregularidade fiscal serão 
convocados as remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas (§ 2º, do 
art. 44, da LC 123/06), na ordem classificatória, para o exercício do direito de apresentar 
nova proposta de preços inferior àquela considerada originalmente vencedora do 
certame. 
 

19.5.5 - Se a contratação de ME, EPP ou MEI que esteja dentro do critério de empate 
falhar é que será facultado à Administração convocar os demais licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação (§ 1º do art. 45 da LC 123/06). 
 

19.5.6 - As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME, EPP ou MEI deverão 
apresentar DECLARAÇÃO que se enquadram como tal (ANEXO VI). 
 
19.6 - Subcontratação compulsória de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 

 
19.6.1 - A Administração poderá exigir do contratado, em regime de responsabilidade 
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solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a subcontratação 
de parte da obra ou serviço, por microempresa ou empresa de pequeno porte, até o 
limite admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que não alterem 
substancialmente as cláusulas pactuadas, nos termos do art. 48, inciso II da LC nº 123/06. 
 

19.6.2 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que 
esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas 
reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o 
principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e 
integral pela qualidade dos serviços contratados. 
 

19.6.3 - A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 
I - microempresa ou empresa de pequeno porte; 
II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 
III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 
subcontratação.  
 
19.7 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 
responsável perante a PREFEITURA, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a 
ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 
No entanto, a critério da Administração, os pagamentos referentes à obra ou serviços 
subcontratados poderão ser realizados diretamente para a empresa subcontratada, nos 
termos da LC nº 123/06. 
 
19.8 - A PREFEITURA se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o 
pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam 
à comprovação de suficiência e de determinar a substituição de qualquer membro da 
equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 
 
19.9 - Em caso de anulação, as licitantes terão direito ao recebimento da documentação 
que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da 
Comissão. 
 
19.10 - Para efeito de habilitação serão aceitos “protocolos de solicitação de renovação 
de documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus 
anexos. Entretanto, os mesmos NÃO SERÃO ACEITOS para efeito de celebração de 
contrato, que só deve ocorrer após a apresentação dos documentos requeridos no ato 
convocatório. 
 
19.11 - Caso alguma das certidões exigidas para emissão do CRC - Certificado de Registro 
Cadastral tenha sua data de validade expirada entre o prazo para cadastro e o dia 
aprazado para abertura dos envelopes, a licitante deverá anexar os novos documentos 
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com validade atualizada no envelope de habilitação. 
 
19.12 - Todos os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados por 
cópias autenticadas em Cartório competente com o devido selo de autenticidade ou 
cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo 
Presidente da Comissão de Licitação ou por servidor da Administração Pública Municipal 
ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, exceto aqueles emitidos via 
internet e que seja possível atestar a sua autenticidade e validade. 
 
20 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) 
20.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, assinada por Dire-
tor(es) da licitante, ou pessoa legalmente habilitada através de procuração por instru-
mento público, em envelope lacrado, identificado com o nº 02, sendo impressa em papel 
timbrado da empresa, datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, 
rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a seguir relacionados: 

 
20.1.1 - Assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada através de procura-

ção por instrumento público, em papel timbrado da licitante, identificando a obra a que a 
licitante está concorrendo, o nº do Edital, o prazo de execução e o preço total para a 
obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, informando, ainda, a tabela e o 
mês de referência. 

 
20.1.2 - Planilha de "Preços Unitários" seguindo os itens do modelo do orçamento 

anexo ao Edital. A licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tare-
fa ou serviço, constante da Planilha Orçamentária da PREFEITURA DE ANHANGUERA, 
caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apre-
sentado.  

 
20.1.3 - Cronograma Físico-Financeiro. 
20.1.4 - Composição do BDI; 

 
20.1.4.1 - Na composição do BDI deve se adotar, obrigatoriamente, a fórmula es-

tabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário: 
 

BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1 
(1-I) 

   
Onde: 

  AC = Taxa de Administração Central 
  S = Taxa de Seguros 
  R = Taxa de Riscos 
  G = Taxa de Garantias 
  DF = Taxa de Despesas Financeiras 
  L = Taxa de Lucro/Remuneração 
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  I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 
 

20.1.4.2 - Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a le-
gislação tributária do município de Anhanguera- GO, observando a forma de definição da 
base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alí-
quota do ISS, que atualmente é de 3% (três por cento); 
  

20.1.4.3 - As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumu-
lativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de com-
pensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os bene-
fícios tributários concedidos pela legislação tributária; 

 
20.1.4.4 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresen-

tar, obrigatoriamente, percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do 
BDI compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como, que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispen-
sadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar; 
  

20.1.4.5 - Para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, a 
Administração fornecerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente eleva-
da, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção 
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto Federal nº 7.983/2013. 
 
20.2 - Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes 
para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos 
equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no 
conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente neces-
sário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu cus-
to está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados 
necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alega-
ção. 
 
20.3 - Validade da Proposta 
 

20.3.1 - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por 
um período de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das 
mesmas. 
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20.3.2 - Antes de expirar o período de validade original da Proposta, a PREFEITURA 

DE ANHANGUERA poderá solicitar que a licitante estenda este período de vigência por 
um prazo adicional. 
 

20.3.3 - Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de va-
lidade da proposta, deverá a licitante, independentemente de comunicação formal da 
PREFEITURA DE ANHANGUERA, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob 
pena de a licitante ser declarada desistente do feito licitatório. 
 
21 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
21.1 - Os envelopes das licitantes serão abertos em uma única sessão pública a iniciar 
(salvo os casos em que o Presidente da Comissão de Licitação, julgar pertinente a avali-
ação Técnica dos Documentos de Habilitação e Proposta), imediatamente após o térmi-
no do prazo de entrega dos mesmos. A sessão será realizada no local constante do 
preâmbulo deste Edital, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e re-
presentantes de cada licitante que se interessarem em assistir. 
 
21.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, 
desde que os mesmos sejam Diretores ou Procuradores, estes, munidos das respectivas 
procurações por instrumento público.  
 
21.3 - Na primeira fase da sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação 
relativa à habilitação dos concorrentes. 

 
21.3.1 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, 

na presença das interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará 
vista da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos seus representantes legais das 
licitantes presentes. 
 
21.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com 
as exigências deste Edital e seus anexos, visando à habilitação das empresas licitantes. As 
licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
nesta licitação ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complemen-
tação posterior. 
 
21.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
21.6 - Não serão abertos os envelopes Propostas de Preços das licitantes inabilitadas, de-
vendo os mesmos serem devolvidos no prazo máximo de 10 (dez) dias após o julgamento 
dos recursos eventualmente interpostos. 
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21.7 - Na segunda fase da sessão, depois de divulgado o resultado da habilitação, serão 
abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços das licitantes habilitadas, desde 
que não haja interposição de recurso quanto à documentação de habilitação, ou tenha 
havido desistência expressa da licitante. Nesse caso, os envelopes contendo a Proposta 
de Preços somente serão abertos em sessão a ser designada pela Comissão de Licitação, 
após o julgamento dos recursos interpostos. 
 
21.8 - Caso contrário, se não houver interposição de recursos, nesta mesma sessão serão 
abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços das licitantes habilitadas. Os valo-
res das propostas serão lidos em voz alta e as propostas serão rubricadas pelos membros 
da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes. 
 
21.9 - Serão lavradas atas para cada sessão, caso ocorra interposição de recursos, as quais 
serão lidas em voz alta e assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos re-
presentantes das licitantes. Caso não ocorra interposição de recursos e seja possível o 
julgamento da habilitação e das propostas numa única sessão, será lavrada uma única 
ata, igualmente lida em voz alta e assinada pelos membros da Comissão de Licitação e 
pelos representantes das licitantes. 
 
21.10 - Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços não serão forne-
cidas as licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo 
licitatório, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e com-
paração das Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do contrato, 
antes do aviso oficial do resultado da licitação obedecido às fases distintas da licitação. 
 
21.11 - Qualquer tentativa de um licitante influenciar a Comissão de Licitação quanto ao 
processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada 
de decisões para a adjudicação de qualquer obra, podem resultar na rejeição de sua Pro-
posta. 
 
21.12 - Será inabilitada ou desclassificada a licitante que deixar de apresentar qualquer 
documento exigido neste Edital e seus anexos. 
 
22 – DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 
22.1 - A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurí-
dica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira da lici-
tante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edital e seus anexos. 
 
22.2 - Concluída a fase de exame da documentação, a Comissão de Licitação habilitará 
aquelas que apresentaram na integra toda a documentação exigida no ato convocatório e 
passará a abertura, verificação quanto à conformidade e aceitabilidade da proposta e 
leitura dos preços ofertados somente pelas licitantes habilitadas. 
 
23 – DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
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23.1 - O Presidente da Comissão de Licitação informará aos representantes das licitantes 
habilitadas presentes os respectivos valores ofertados e passará a proposta para confe-
rência e rubrica dos presentes. 
 
23.2 - O Presidente da Comissão de Licitação fará a ordenação dos valores das propostas, 
em ordem crescente, de todas as licitantes habilitadas. 
 
23.3 - Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, do 
representante da licitante devidamente identificado. 
 
23.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital, bem como as que apresentarem valores globais superiores ao limite estabelecido, 
tendo-se como limite estabelecido o orçamento da obra, ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabili-
dade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execu-
ção do objeto desta licitação. 
 
23.5 - Atendida as condições do item acima, será considerada vencedora a proposta que 
resultar o menor preço global, e caso ocorra empate entre duas ou mais propostas, apli-
cado o direito de preferência as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Micro 
Empreendedor Individual, a decisão será feita por sorteio, em ato público, na própria ses-
são de abertura e julgamento. 
 
23.6 - Quando da participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) no certame, será assegurada a sua preferência de contratação, obedecendo ao cri-
tério de desempate para o intervalo de até 10% (dez por cento) superior a proposta mais 
bem classificada, que serão convocadas no certame, e terão o prazo de 5 (cinco) minutos 
para apresentar nova proposta, sob pena de preclusão, obedecendo a ordem de classifi-
cação, somente se a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme § 1º e 2º do art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
23.7 - Ainda, quando da participação no certame de Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), será assegurada a preferência de contratação de que trata o item 
23.6, justificadamente, quando sua proposta for igual ou até o limite de 10% (dez por 
cento) do melhor preço válido, somente se a licitante for um consórcio ou uma sociedade 
de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pe-
queno porte sediadas local ou regionalmente, nos termos do Decreto Federal nº 
8.538/2015. 
 

23.7.1 - A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreen-
dedor Individual (MEI) sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apre-
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sentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em 
que será adjudicado o objeto em seu favor; 

 
23.7.2 - Na hipótese da não contratação da Microempresa (ME), Empresa de Peque-

no Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) sediada local ou regionalmente 
com base no item 23.7.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enqua-
drem na situação do item 23.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direi-
to; 
 

23.7.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
23.8 - Para aplicação do disposto no item 23.7 e seguintes e, em cumprimento à Instrução 
Normativa - IN nº 00008/2016 do TCM/GO, que estabelece orientações aos Municípios 
Goianos sobre a aplicação da Lei Complementar nº 123/06 na realização de procedimen-
tos licitatórios, em especial à norma contida em seu art. 2º, § 1º, inciso II, considera-se 
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual 
(MEI) e sociedades cooperativas de consumo sediadas local ou regionalmente, os municí-
pios da Região do Sudeste Goiano, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - IBGE, compreendendo os municípios de Ipameri, Campo Alegre de Goi-
ás, Corumbaíba, Nova Aurora, Goiandira, Catalão, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, 
Anhanguera e Cumari. 
 
23.9 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
24 – DA NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO 
DO CONTRATO 
24.1 - Os resultados de cada fase da licitação e o valor da proposta vencedora serão pu-
blicados no Quadro de Avisos da Prefeitura de Anhanguera. Esta publicação constituirá o 
“Aviso” do resultado do julgamento das documentações e propostas. 
 
24.2 - Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recur-
sos previstos na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
 I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da la-
vratura de ata, nos casos de:  
a) habilitação ou inabilitação do licitante;  
b) julgamento das propostas;  
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento;  
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 desta Lei; 



 

 

 
        
 

 Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020                                      
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265 
 CNPJ01.127.430/0001-31-Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 
 

 

 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;  
 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relaci-
onada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierár-
quico; III - pedido de reconsideração de decisão de Ministro de Estado, ou Secretá-
rio Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º do Art. 87 desta 
Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
 § 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste 
artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será 
feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas 
alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi ado-
tada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados 
e lavrada em ata.  
 
§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes ra-
zões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.  
 
§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
 
§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 
o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, conta-
do do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 
24.3 - Os recursos deverão ser formalizados por escrito a autoridade superior (Prefeito), 
por intermédio da que praticou o ato recorrido (Presidente da Comissão de Licitação), a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-los subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser profe-
rida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pe-
na de responsabilidade, devendo ser protocolado junto ao Setor de Protocolo da PREFEI-
TURA DE ANHANGUERA, no endereço constante do preâmbulo deste Edital. 
 
24.4 - O resultado da licitação será submetido à homologação do Senhor Prefeito. 
 
24.5 - A PREFEITURA DE ANHANGUERA adjudicará o contrato a licitante cuja proposta 
atender em sua essência aos requisitos do presente Edital e seus anexos e, também, for à 
de menor valor, após correções eventuais. 
 
24.6 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou reti-
rar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 9.1.1, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
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24.7 - A contratação dos serviços objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á 
nos termos previstos pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
24.8 - A PREFEITURA DE ANHANGUERA se reserva o direito de revogar o procedimento 
licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do 
contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que às licitantes caibam quaisquer direi-
tos a indenização ou ressarcimento. 
 
25 – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
25.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, ou através de medições de serviços reali-
zados, conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços unitários serão os constan-
tes da Proposta de Preços Unitários vencedora. 
 
25.2 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quanti-
dades, unidades, preços unitários, parciais e totais. 
 
26 – DAS FORMAS DE PAGAMENTO 
26.1 - A PREFEITURA DE ANHANGUERA pagará à empresa contratada, pelos serviços efe-
tivamente contratados e executados, através de boletins de medições devidamente ates-
tados por engenheiro responsável da Prefeitura, acompanhados das respectivas Notas 
fiscais, cujos preços serão aqueles integrantes da proposta de preços vencedora, ressal-
vada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente 
estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a 
execução da obra, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas 
indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração pelos serviços contratados e executados. 
 
26.2 - O pagamento será efetuado de acordo com o Plano de Trabalho indicado abaixo: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE 
1ª Parcela ( até 30 dias após 
outorga do convênio) 

2ª Parcela ( até 60 dias após 
outorga do Convênio) 

3ª Parcela ( após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 1ª parcela 

4ª Parcela (após aprovação 
da prestação de contas re-
ferente a 2ª parcela) 

5ª Parcela (após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 3ª parcela) 

6ª Parcela (após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 4ª parcela) 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE 
1ª Parcela (até 30 dias após 
o repasse da 1ª parcela ao 
Concedente) 

2ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 2ª parcela da Con-
cedente) 

3ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 3ª parcela da Con-
cedente) 
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4ª Parcela (até 30 dias após 
o repasse da 4ª parcela da 
Concedente) 

5ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 5ª parcela da Con-
cedente) 

6ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 1ª parcela da Con-
cedente 

 
26.3. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade peran-
te as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada 
e de regularidade perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante apresentação de certidões nega-
tivas. 
 
27 – DOS CRONOGRAMAS 
27.1 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante deve atender às exigên-
cias deste Edital e seus anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos 
serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma, será ajustado um cronogra-
ma de execução, de acordo com a programação físico-financeira existente por ocasião da 
assinatura do contrato.  
 
27.2 - Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente 
justificado e aprovado, necessariamente, pela PREFEITURA DE ANHANGUERA, devendo 
os mesmos receberem números sequenciais. 
 
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
28.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos, de-
correm as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas à obra objeto des-
ta licitação. 
 
28.2 - Poderá a contratada, com prévia e expressa autorização e exclusivo critério da PRE-
FEITURA DE ANHANGUERA, ceder ou sub-rogar o contrato no todo ou em parte a tercei-
ros, respeitada a preferência das licitantes inferiormente classificadas. 
 
28.3 - Às licitantes serão aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na 
Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
28.4 - O contrato compreenderá a totalidade da obra, baseado na relação de preços uni-
tários propostos pela licitante, considerados finais, e incluindo todos os encargos, taxas e 
bonificações. 
 
28.5 - A empresa contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no 
local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato (art. 68 da Lei nº 
8.666/93). 
 

28.5.1 - No caso de Obras ou Supervisão de Obras, este Preposto é o Responsável 
Técnico (RT). 
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28.6 - A empresa contratada deverá colocar e manter placa indicativa de obra, de acordo 
com os modelos adotados pela PREFEITURA DE ANHANGUERA, que deverá ser afixada 
em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 
 
28.7 - A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a PREFEITURA DE 
ANHANGUERA e no interesse da segurança dos usuários das vias e do seu próprio pesso-
al, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança 
(EPI’s) a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna, se for o caso, nos 
níveis exigidos pelas Normas da PREFEITURA DE ANHANGUERA. 
 
28.8 - Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que será fornecido aos 
interessados, nos termos do subitem 4.3, cujo AVISO será publicado no Quadro de Avisos 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, no Diário Oficial da União (caso houver 
necessidade), no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação e o 
EDITAL estará disponível no Portal do Município de Anhanguera e também cadastrado no 
Portal dos Jurisdicionados – Sítio do TCM/GO. 
 
28.9 - Quaisquer dúvidas decorrentes do presente Edital poderão ser esclarecidas pela 
Comissão Permanente de Licitação, através do endereço eletrônico constante do preâm-
bulo deste, no horário normal de expediente, pelo e-mail licita-
cao.anhanguera@outlook.com. 
 
28.10 - As dúvidas a serem dirimidas por e-mail ou telefone serão somente aquelas de 
ordem estritamente informal, sendo as demais formuladas por escrito. 
 
28.11 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital e seus 
anexos, será competente o Juízo da Comarca de CUMARI - GO. 
 
28.12 - Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da Lei nº 
8.666/93, bem como as demais legislações correlatas. 
 
28.13 - No decorrer do procedimento, o Presidente da Comissão de Licitação poderá soli-
citar a análise e manifestação da Procuradoria Jurídica do Município quando houver dúvi-
da acerca da legalidade de determinado ato ou providências. 
 

Anhanguera - GO, 23 de maio de 2018. 
 
 

CLEITON CESAR GOMES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1 Contratação de empresa especializada para execução de serviços sob regime de 
empreitada global de Construção de uma Casa de Velório no Município de Anhanguera –
Go, com área de execução de 68,25 m², com fornecimento de materiais, mão de obra 
qualificada, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução 
dos serviços e em conformidade com as especificações descritas no Projeto Básico, me-
morial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Composição do BDI e 
Cronograma Fisico Financeiro. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A contratação em tela visa suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, objetivando a construção de Casa de Velório, uma vez que o Município não 
possui um local apropriado para velar seus entes queridos. A referida obra de constru-
ção tem o fito de beneficiar toda a população do Município de Anhanguera-Go.  

3. DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
3.1 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
como impostos, taxas, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros. 

3.2 O valor estimado da obra é de R$ 101.711,52 (cento e um mil, setecentos e onze 
reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha orçamentária anexo ao processo, 
os valores foram obtidos através da Tabela 124 revisada - Agetop – Custos de Obras Civis 
– desonerada – outubro de 2016 SINAPI/GO – Agosto 2017 – Desonerada. 

4. RESPONSABILIDADES E GARANTIA 
4.1 A Contratada assumirá integralmente a responsabilidade pelas boas práticas e reali-
zação de forma eficiente e eficaz os serviços que efetuar, de acordo com o projeto exe-
cutivo, memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos. 
4.2 A Contratada poderá sugerir eventuais modificações e substituições de materiais e 
serviços, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o Contratan-
te, a Empresa Executora assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de 
qualquer modificação proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta res-
ponsabilidade e garantia estende a estabilidade e segurança da obra e as consequências 
advindas destas modificações e variantes.  

4.3 O Prazo de garantia da Obra será estabelecido de acordo com o art. 618 do Código 
Civil, o construtor responde pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos:  

5. MODO DE ADJUDICAÇÃO 
5.1 A adjudicação será por empreitada por menor preço global. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DURAÇÃO DO CONTRATO  
6.1 A execução da obra está prevista em 03 (três) meses de acordo com o cronograma 
físico/financeiro. 

6.2 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ordem de 
Serviços.  
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7.  CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1 O conjunto da Obra será recebido da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do 
recebimento provisório. 

7.2 Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRADADA 
8.1 A Contratada obriga-se a: 

a) Zelar e manter o canteiro de obras, atender as legislações pertinentes no que se diz 
respeito a Fiscalização de órgãos Municipais, Estaduais e Federais. 

b) Manter arquivo completo e atualizado de toda documentação e ocorrências da obra 
(contrato, projetos, diário de obras, medições de serviços e outros pertinentes);  

c) Os bens/serviços devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário e/ou memorial descritivo; 

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar-
tigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

e) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administra-
ção, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamen-
te o produto com avarias ou defeitos; 

f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que ante-
cede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

h) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga-
ções assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 
nas condições expressamente autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de con-
trato; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento de pes-
soal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execu-
ção do contrato. 
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k) Transportar o produto em veículo apropriado, permitindo a conservação e obedecen-
do as normas vigentes. Repor, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto que não 
atender as exigências do contrato; 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração pública ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  
m) Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer aci-
dente de trabalho durante a execução da obra contratada, até a aceitação da obra pela 
Contratante, bem como as indenizações que possam a ocorrer a terceiros por fatos ori-
undos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra. 
n) Compete ao responsável pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estu-
do das discriminações técnicas fornecidas para execução da obra, em que compõem o 
projeto anexo. 
o) Para a perfeita execução e completo acabamento da obra/serviço, a Empresa Exe-
cutora da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para o bom an-
damento aos trabalhos.  
p) É de responsabilidade da Empresa Executora a contratação de mão de obra suficien-
te e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório a obras dentro do Cronograma 
previsto 
 
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
9.1 A Contratante obriga-se a: 

a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provi-
soriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceita-
ção e recebimento definitivos; 

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de ser-
vidor especialmente designado; 

d) Devolver o produto caso não atenda as exigências do contrato, devendo a contratada 
fazer a respectiva reposição; 

e) Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

f) Receber definitivamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

 
10. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administra-
ção, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contra-
to, e de tudo dará ciência à Administração. 

10.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acom-
panhamento e controle da execução do contrato. 

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
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fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resul-
tante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

10.4. O fiscal do contrato anotará em Diário de obra todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcioná-
rios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade compe-
tente para as providências cabíveis, inclusive a sustação de pagamento de faturas em 
caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento do contrato. 

10.5. O Fiscal do Contrato será designado mediante Portaria, a qual será anexada ao 
contrato de prestação de serviços. Competirá ao fiscal do contrato acompanhar toda a 
execução do mesmo. 

11. DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO 
11.1. O pagamento será efetuado após a efetiva prestação do serviço e a apresentação 
da respectiva Nota Fiscal, emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Anhanguera, 
CNPJ nº 01.127.430/0001-31, com sede administrativa na Av. Belchior de Godoy, nº 152, 
Centro, Anhanguera – GO.  
 
11.2. O pagamento será efetuado através de Medição realizada no mês, levando em 
consideração a execução dos serviços, não sendo admitido a medição de material posto 
em obra. 
 
11.3. A Prefeitura de Anhanguera efetuará o pagamento dos serviços de acordo com o 
Plano de Trabalho abaixo: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE 
1ª Parcela ( até 30 dias após 
outorga do convênio) 

2ª Parcela ( até 60 dias após 
outorga do Convênio) 

3ª Parcela ( após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 1ª parcela 

   4ª Parcela (após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 2ª parcela) 

5ª Parcela (após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 3ª parcela) 

6ª Parcela (após aprovação da 
prestação de contas referente 
a 4ª parcela) 

  
   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPONENTE 
1ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 1ª parcela ao Con-
cedente) 

2ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 2ª parcela da Con-
cedente) 

3ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 3ª parcela da Con-
cedente) 
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4ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 4ª parcela da Con-
cedente) 

5ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 5ª parcela da Con-
cedente) 

6ª Parcela (até 30 dias após o 
repasse da 1ª parcela da Con-
cedente 

 
11.4As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade peran-
te as fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contrata-
da e de regularidades perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) e a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante certidões negativas. 
 

12. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
12.1A Contratada que incorra nas faltas referidas nos art. 81, 85 e 89 a 99 da Lei Federal 
nº 8.666/93, bem como a Contratada que, convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, se-
gundo a natureza e gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as 
sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de 
normas que vierem a substituí-la. 

12.2A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato 
ou instrumento equivalente, sujeitará a Contratada, além das penalidades referidas no 
item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obe-
decidos os seguintes limites máximos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a 
nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

b) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega do 
produto e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido 
o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos. 

12.3Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à Contratada o contradi-
tório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devi-
dos pela Secretaria Municipal de Obras ou ainda, quando for o caso, cobrada judicial-
mente. 

Anhanguera, 16 de abril de 2018. 
 
 
 

______________________________________________ 
ELISNÁDIA MARQUES DA SILVA 

Eng.Civil 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1. Caracterização Geral do Projeto 
1.1. Objetivos  
 
A construção da casa de velório no munícipio de Anhanguera-GO, tem como finalidade a 
prestação de serviços fúnebres solicitados por familiares, ou agência funerária, responsá-
veis pelo funeral.  
 
1.2 Localização 
A casa de Velório será construída no município de Anhanguera-Goiás localizada a aproxi-
madamente 300 km da capital do estado, na Rua 09, quadra 09, lotes 01 e 02, setor Mo-
rada do Lago. 
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O presente memorial descritivo descreverá os serviços e materiais componentes da cons-
trução, priorizando o uso das especificações técnicas estabelecidas pelas normas brasilei-
ras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço.  
 
1.0 Características Gerais da Obra 
A casa de velório, possuirá uma área corresponde a 68,25m², distribuídos da seguinte 
forma: Hall de entrada que de acesso, salão principal, banheiros, copa e estacionamento.  
O salão principal possui três saídas de emergência, duas localizadas na lateral e outra pela 
frente.  
 
2.0 Da Fundação 
A estrutura será composta de fundação rasa, com estacas, viga baldrame, pilares e cinta 
de amarração em concreto armado conforme projeto. 
 
3.0 Da Alvenaria e Acabamento. 
A alvenaria será com tijolos cerâmicos seis furos, o revestimento com chapisco e reboco 
com aplicação de massa corrida e pintura acrílica no interior.  
No exterior da edificação será aplicada pintura acrílica, contudo recomenda-se a aplica-
ção de selador, sobre reboco.  
Nos ambientes (Sanitário masculino e Sanitário feminino/PNE Copa) as paredes serão 
revestidas com cerâmica PEI IV, 1º linha, branco, esmaltado liso e com aplicação de rejun-
te branco.  
 
4.0 Da Cobertura 
A cobertura será platibanda em estrutura de madeira, conforme projeto e especificação 
técnica, as telhas serão de fibrocimento ondulado, com inclinação de 10% em duas águas, 
os lançamentos das águas em calhas de chapa de aço galvanizado. 
Deverá ser instalado forro de gesso, moldura de 5cm, o mesmo deverá ser lixado, emas-
sado com massa acrílica e obter aplicação de pintura acrílica branca.  
 
5.0 Da Pavimentação 
A pavimentação interna será executada em contra-piso de 7 cm, regularizada para piso e 
revestimento cerâmico 40x40, cor a definir com a administração, recomenda-se o assen-
tamento com argamassa apropriada. 
O rodapé também será em cerâmica com altura de 7 cm na mesma cor e modelo do piso 
atenta-se para que seja embutido na alvenaria. 
 
6.0 Das Esquadrias 
As janelas serão metálicas com vidro temperado canelado, incolor; as portas dos banhei-
ros serão tipo veneziana, a porta do hall de entrada e as portas de acesso lateral serão de 
veneziana com vidro. 
 
7.0 Da Hidráulica 
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As tubulações hidráulicas deverão ser executadas em tubos apropriados para água fria, 
com diâmetros conforme projeto, recomenda-se que sejam embutidos na alvena-
ria/shaft. 
A instalação de louças, materiais sanitários, torneiras e cubas serão de acordo com o pro-
jeto e especificações técnicas. 
As instalações sanitárias deverão utilizar tubos apropriados para esgoto, onde o ramal 
principal possui tubulação, diâmetro de 100 mm e ramais secundários tubulação diâme-
tro de 40 mm e 50 mm, conforme projeto, os mesmos devem ser ligados a caixa de inspe-
ção e posteriormente a fossa séptica e sumidouro.  
 
8.0 Da Eletricidade 
A instalação elétrica possuirá quadro de distribuição, caixas e conduites de PVC, fiação 
flexível, instalação de espelhos, interruptores, tomadas e luminárias apropriadas confor-
me projeto técnico.  
 
9.0 Das Responsabilidades e Prazo 
Para execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no orçamento bási-
co, a empresa contratada estar-se-á obrigada sob responsabilidades legais e vigentes, a 
prestar assistência técnica e administrativa necessária para execução conveniente aos 
trabalhos  
O prazo estimado para a conclusão das obras é de 90 dias, contados a partir da assinatura 
da ordem de serviço. A empreiteira deverá fornecer as ferramentas, equipamentos e má-
quinas adequados para mais perfeita execução dos serviços contratados. 
Todos os operários da obra deverão usar equipamentos de proteção individual (EPI-
PPRA). 
Os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços serão executa-
dos em perfeita obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigo-
rosamente ás normas técnicas Brasileiras.  
O controle de qualidade dos materiais será feito pela fiscalização da contratante. 
Ficará a cargo da Empresa contratada a anotação do contrato e ARTs. De execução, bem 
como a elaboração de qualquer outro projeto que se fizer necessário para perfeita execu-
ção da obra. 
Ficará a empresa contratada obrigada a manter no canteiro de obras um Diário de Obras, 
rigorosamente atualizado para que a contratante através de seu fiscal, processe a devida 
verificação dos serviços. No Diário de Obras deverá constar o número de funcionários e o 
andamento detalhado dos serviços executados. 
Os quantitativos expressos na planilha de custos são estimados para efeito de cálculo do 
orçamento básico, não servindo de base para reivindicações de futuros acréscimos de 
quantitativos de serviços. 
Fiscalização- A prefeitura Municipal de Anhanguera-GO credenciará pessoa (s) habilitada 
(s) para acompanhar a execução dos serviços e agir em seu nome. 
 
10. Serviços Preliminares 
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Iniciar-se-á pela locação da edificação, uma vez que a Prefeitura Municipal de Anhangue-
ra entregará o terreno em perfeitas condições ao início da construção.  
A locação deverá ser executada por meio de gabarito de madeira de tábuas corridas, com 
o auxílio de trena e mangueira de nível, para que a área seja piqueteada, conforme as 
medidas apresentadas no projeto.  
 
11. Tapume 
Será executado tapume de chapa de madeira compensada ao redor da área a ser constru-
ída com altura de 2,2m. 
12. Barracão de Obra: 
Será executado barracão de obras para guarda de materiais. 
13. Locação da obra: 
Será procedida a locação da obra, transferindo-se para o terreno as cotas dos projetos e 
amarrações dentro do plano geral do mesmo.  
14. Placa da obra: 
Deverá ser feita uma Placa da Obra com dimensões especificadas pelo órgão concedente, 
a mesma deverá ser fixada em posição frontal à obra e em posição de destaque.  
15. Movimento de Terra: 
As escavações para as fundações serão executadas com maquina própria, todo o movi-
mento de terra necessário à adaptação do terreno as cotas, níveis e demais condições 
impostas pelo Projeto de Arquitetura e recomendações da Fiscalização. 
O aterro dos alicerces deverá ser executado com terra isenta de materiais ou elementos 
tais que prejudiquem a estabilidade do terreno, prevenindo-se assim possíveis trincas, 
desníveis ou recalques das camadas superiores. Essas camadas deverão ter no máximo 
30cm de espessura, ser umedecidas convenientemente e fortemente apiloadas. Todo o 
material excedente será imediatamente removido da obra. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1.0 FUNDAÇÕES: 
As fundações deverão ser executadas, obedecendo Projeto Elaborado.  
1.1Estaca / Embasamento: 
As fundações serão constituídas de estacas executadas a trado, com diâmetro nominal de 
0,25m e profundidade tal que penetre no mínimo 5,0m em terreno de boa qualidade e 
que dê aderência lateral. Serão executados, bem como, seus prolongamentos, em concre-
to armado, fck = 20 Mpa, com seguinte ferragem: 
Na estaca: 4 barras de aço de Diam. 8.0mm CA-50 que deverão penetrá-la no mínimo 
3,00m e que servirão para amarração com seu prolongamento ou com o baldrame pro-
priamente dito. As barras de aço de ancoragem da estaca ao seu prolongamento devem 
ter transpasse no mínimo 0,50m.  
Deverá ser observado que, a altura máxima entre o piso e o terreno natural externo não 
deverá exceder 30cm. 
1.2Escavação Manual de Valas / Apiloamento: 
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Deverá ser feita a escavação manual dos blocos com dimensão de 50x50x50cm locados 
de acordo com projeto. Depois será feito o apiloamento no fundo dos blocos. 
1.3Aço CA-50 A – 8,0mm: 
Nos blocos será feita uma malha com três ferros de 8.0mm em cada sentido de acordo 
com projeto estrutural e dois travando o eixo da armação. 
1.4 Vigas Baldrames: 
As vigas Baldrames seráde 15x30cm feito com  2 ferro   de 8.00mm armação positiva e 
com 2 ferros de 8.00mm armação negativa. 
2.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: 
2.1Formas: 
As formas das estruturas serão executadas de acordo com o projeto estrutural. 
Deverão ser utilizadas para tanto, forma de tábuas com reutilização de 3 vezes. A retirada 
das formas e escoramentos atenderá os prazos previstos nas Normas Brasileiras, sendo: 
as faces laterais com no mínimo 3 dias; as faces inferiores, com re-escoramento, com no 
mínimo 7 dias; e as faces inferiores sem pontaletes, com no mínimo 14 dias. 
2.2 Armaduras de aço: 
As armaduras de aço atenderão as exigências do projeto estrutural, nas dimensões ali 
determinadas; as barras serão manipuladas e dobradas a frio, as emendas e trespasses 
obedecerão às recomendações dos projetos. As barras a serem utilizadas não apresenta-
rão excesso de ferrugem,  óleos  ou  graxas,  ou  outras  substâncias  que impeçam uma 
perfeita aderência ao concreto. A armadura não poderá ficar em contato com as formas, 
e deverá respeitar os cobrimentos mínimos, fixados pela NBR 6118. As amarrações serão 
efetuadas com arame recozido. 
2.3 Concreto: 
O Concreto será executado dentro das características exigidas no projeto estrutural, do-
sado racionalmente obedecendo-se as prescrições da NBR 6118,devendo ser elaborado 
na obra. O concreto utilizado será o de 25MPA. 
2.4 Forma-Tábua com Reaproveitamento três vezes: 
As formas das vigas baldrames e cintas serão de tábua com reaproveitamento de três 
vezes. 
2.5 Aço CA-50 e CA-60/Preparo de Concreto 25MPA/Lanç.Aplicação Concreto: 
A viga de cobertura deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes com di-
mensões de 15x25cm, armadas com 4 ferros sendo os positivos de 8.00mm(CA50) e os 
negativos 8.00mm corridos, estribados com ferro de 4.2mm(CA-50) a cada 17cm. Os pila-
res terão 15x30cm, armados com 4 ferros de 10.0mm (CA-50) corridos, estribadas com 
ferro de 5,00mm(CA-60) a cada 15,0cm. O concreto utilizado na estrutura será o FCK 
25MPA feito na betoneira. A execução deverá obedecer aos detalhes do Projeto.  
2.6 Forma-Madeirit12mm – U=3 vezes: 
A forma utilizada nos pilares será a de tábua com reaproveitamento de três vezes. 
2.7 Impermeabilização Vigas Baldrames: 
As vigas baldrames serão impermeabilizadas com uma camada de 2,0cmde massa na se-
guinte proporção por m3: 0,0243m3 de areia média, 9,72kg de cimento e 0,34kg de sika1 
ou vedacit. 
3.0 INST. ELETR/ TELEFONE / CABEAMENTO ESTRUTURA: 
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As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as nor-
mas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto. Toda ins-
talação deverá ser entregue testada, ficando a Prefeitura responsável pelo pagamento 
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à rede pública. A entrada de ser-
viços será subterrânea com medição instalada em poste de concreto.  
A rede interna de distribuição será em eletrodutos de PVC embutidos e as descidas para 
os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos embutidos na 
alvenaria. 
Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados 
de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha 
dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade. 
A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.  
As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e exter-
namente, chapa nº18 nas medidas de 4 “x 2” e 4 “x 4”. As caixas deverão ficar a 0,20m 
dos alizares das portas. 
Eletrodutos- Os eletrodutos utilizados serão de PVC  flexível,  fornecidos  em rolos de 
100,00, e de acordo com a EB0744. 
Caixas Estampadas – serão em chapas metálicas, tipo 10cm x 5cm para interruptores e 
tomadas, e caixinhas tipo octogonal para pontos de luz no teto. 
Buchas e Arruelas – serão de alumínio, aplicadas nos quadros de distribuição. 
Quadros de Distribuição- Os quadros de distribuição parcial e quadro de força serão do 
tipo embutido e serão executados em chapa galvanizada, barramento trifásico e neutro  
em  cobre  eletrolítico,  equipados  conforme  respectivos  diagramas  unifilares constan-
tes dos projetos. 
Disjuntores- Os disjuntores serão do tipo termomagnético, com amperagens conforme 
indicado em projeto, e de acordo com a NBR 5410. 
Interruptores e Tomadas-Os interruptores e tomadas serão de embutir 10A  –250V, as 
tomadas aterradas serão do Tipo 2P + T. 
Nos circuitos de  força  será  utilizada  tomada  especiais  nas  capacidades especificadas 
nos projetos, tipo monopolares e tripolares, conforme projeto. 
Luminárias- As luminárias  em  sua  maioria  serão  equipadas  com  duas lâmpadas fluo-
rescentes,  conforme  projeto, e as demais com uma lâmpada fluorescente. 
Serão executados de  acordo  com  os  projetos,  obedecendo  a  melhor  técnica vigente, 
enquadrando-se nos padrões estabelecidos pela CELG. 
4.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: 
As instalações hidro-sanitárias deverão obedecer rigorosamente ao projeto, atender as 
normas da ABNT vigentes, juntamente será instalado kit cavalete de acordo com a con-
cessionária.  
Tubos e Conexões - Os tubos e conexões deverão ser de mesma marca,em  PVC  rígido  
soldável,  de  fabricação  Tigre  ou  similar,  na  cor  marrom,  e  de acordo  com  a  EB0892  
da  ABNT,  para  pressão  máxima  de  serviço  de  0,75  MPa.  As canalizações enterradas 
devem ser assentadas em solo isento de materiais pontiagudos, de preferência envoltas 
de areia, com recobrimento não inferior a 30cm. 
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 Os registros de comando do barrilete, das canalizações de limpeza, de sucção e de recal-
que, deverão ser do tipo bruto, de gaveta, de fabricação DECA ou similar.  Aos de coman-
do das peças nos banheiros e copas, serão de gaveta, com acabamento, de fabricação 
DECA ou similar aos registros de  pressão  deverão possuir acabamento, fabricação DECA 
ou similar. 
5.1Bacias Sanitárias: 
As bacias sanitárias serão de fabricação Incepa ou similar.  
5.2 Válvulas de descarga: 
Serão com acabamento, de fabricação DECA, DOCOL ou similar. 
5.3Lavatórios: 
Os lavatórios serão de fabricação Incepa ou similar. Serão fixados na parede. 
5.4 Metais e acessórios: 
As torneiras dos lavatórios e pias serão de fabricação Fane.  
6.0-PAREDES E PAINÉIS: 
ALVENARIA - As paredes e divisórias serão executadas com tijolosfurados14x29x09  cm,  
bem  uniformes,  com  medidas  padronizadas.  A argamassa de assentamento será no 
traço 1:2: 8 (cimento: cal: areia), e aplicada igualmente nas juntas horizontais e verticais, 
evitando-se juntas abertas, que terão espessura de 10mm. As fiadas serão perfeitamente 
niveladas, alinhadas e aprumadas. Sobre os vãos das janelas e portas, as vergas serão 
constituídas de 03 ferros de 6,3 mm, armados ultrapassando 30 cm para cada lado. O 
mesmo procedimento será feito sob as janelas com 03 ferros armados trespassando 30 
cm cada lado dos cantos e vão. 
ARGAMASSA – O assentamento dos tijolos deverá ser feito com argamassa mista de ci-
mento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. A espessu-
ra da argamassa não poderá ultrapassas 0,015m. Nas duas primeiras fiadas de alvenaria 
de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de 
Sika ou equivalente na proporção de 1:15 a água de amassamento. 
VERGAS – sobre vão de portas e janelas serão executadas vergas argamassa de cimento 
(forte), na espessura da parede e altura mínima de 0,02m contendo (duas) barras de aço 
5.0mm CA-60B, prolongando-se 0,20m para cada lado do vão a cobrir. 
CINTA DE AMARRAÇÃO – cinta de concreto armado nas dimensões  
de (0,15 x 0,25m), fck = 25 Mpa,. contendo 4(quatro) barras de aço  8mm CA , corridos 
com espaçadores de 5.0 mm a cada 0,15m.  
7.0-IMPERMEABILIZAÇÕES: 
As vigas baldrames devem ser impermeabilizadas com argamassa de cimento, areia e 
sika1 (ou vedacit). As marquises deverão ser impermeabilizadas. 
8.0-COBERTURA 
A cobertura deverá ser executada em telha de fibro-cimento tipo canaletão com caimen-
to de 10%. Deverá ser executado calha e rufo em chapa de zinco conforme indicação no 
Projeto de Arquitetura. 
9.0- ESQUADRIAS 
9.1 Esquadria Veneziana: 
As portas dos banheiros será tipo veneziana na medida conforme projeto. 
9.2Esquadrias: 
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As janelas serão tipo maximoar e terá vidro serão tipo Veneziana. 
Também terá 02 portas de correr e uma porta vai e vem de veneziana. 
10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 
As paredes internas e externas receberão revestimento em argamassa constando de duas 
camadas superposta contínuas e uniforme de chapisco e argamassa de areia fina desem-
penada. Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gordu-
ras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas. 
REBOCO PAULISTA: 
AREIA FINA – será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos 
de impurezas. 
CIMENTO – deverá ser utilizada cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade. 
PREPARO DA DOSAGEM – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, 
evitando – se perda de água ou segregação dos materiais –quando o volume de argamas-
sa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal.  
Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uni-
forme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender 
as necessidades dos serviços a executar em cada etapa.  
Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou 
caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la.  
A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, e areia, do piso ao teto, sobre chapisco 
com argamassa fluida no traço 1:4 (cimento: areia). Sendo que será feita uma impermea-
bilização ao longo do perímetro da construção (paredes externas) a uma altura (h= 1,00 
m), para evitar infiltração nas paredes externas. 
APLICAÇÃO – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir 
deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâme-
tros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. 
Os peitoris das janelas deverão ser queimados a colher, com argamassa de cimento e 
areia. 
Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e 
informação de Orçamento de Custos. 
A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de comple-
tada a colocação das tubulações embutidas. 
10.1CHAPISCO: 
As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4.Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, será feito revestimento 
com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à 
perfeita aderência do chapisco na alvenaria. O chapisco deverá ficar em sua cor natural. 
10.2 CERÂMICA: 
Nos sanitários masculino e feminino, serão assentadas cerâmica de 1ª qualidade, nas pa-
redes com argamassa colante. A cerâmica será rejuntada. O mesmo ocorrera nas demais 
áreas. Os sanitários e a copa serão revestida com altura de 3 metros conforme projeto 
arquitetônico. 
11.0 FORROS 
Será executado forro de Gesso em todas as áreas com moldura de 05 cm. 
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12.0 REVESTIMENTO DE PISO 
12.1Contrapiso: 
Sobre o aterro perfeitamente compactado, depois de colocadas as canalizações que de-
vem passar sob o piso, e após a compactação do lastro, será executado o contra-piso, 
misturado na betoneira fck = 15 M com espessura de 0.06m e traço 1:2,5:3,5. Deverão ser 
tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento 
entre paredes e contra-piso, que deverão ficar perfeitos. 
Depois será feita uma massa de cimento e areia no traço 1:3 com espessura máxima de 
2,0cm para regularização do contrapiso. 
12.2Piso Cerâmico: 
Sobre contrapiso de concreto, será assentada piso em cerâmica de boa qualidade, com 
mínimo de 45x45cm e com índice de absorção abaixo de 4% e aplicação do rejunte tipo 
epóxi.Deverá ser assentado o rodapé (7 cm de altura) onde a parede receber pintura. 
12.3 Soleira: 
Será assentada soleira em granito cinza em todas as portas. 
13.0 PINTURAS 
Toda a superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, emassada e preparada de acordo 
com o tipo de pintura que irá receber cada demão de tinta só será aplicada quando a pre-
cedente estiver completamente seca. Da mesma forma deve-se proceder entre uma de-
mão de tinta e massa. Serão adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de 
tintas em superfícies não destinadas a pintura utilizando-se mantas, papel, fita crepe e 
outros. Os respingos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta 
estiver ainda fresca, utilizando-se removedor específico. 
Após toda etapa de lixamento a superfície será limpa com escova de pelo e em seguida 
com pano seco, a fim de remover todo o pó antes da aplicação da demão seguinte. 
13.1 Emassamento com Massa PVA: 
As paredes internas e teto deverão ser previamente lixados, após a preparação da super-
fície. Depois será aplicada massa corrida, em camadas finas e em númerosuficiente para o 
perfeito nivelamento. O lixamento da massa será com lixa nº 120.  
13.2 Pintura látex: 
Toda a superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, emassada e preparada de acordo 
com o tipo de pintura que irá receber. 
Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. 
Da mesma forma deve-se proceder entre uma demão de tinta e massa.  
Serão adotados cuidados especiais no sentido de evitar salpicos de tintas em superfícies 
não destinadas a pintura utilizando-se mantas, papel, fita crepe e outros. Os respingos 
que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver ainda fresca, 
utilizando-se removedor específico. 
Após toda etapa de lixamento a superfície será limpa com escova de pelo e em seguida 
com pano seco, a fim de remover todo o pó antes da aplicação da demão seguinte. A 
marca da tinta será Coral ou Suvinil. 
Obs.: As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida 
coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento. 
13.4 Pintura Esmalte em Esquadrias: 
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As esquadrias serão lixadas e depois será aplicada tinta esmalte sobre as superfícies 
,sendo executadas tantas demãos quantas necessárias para perfeito recobrimento (míni-
mo de duas demãos) da superfície. 
Todas as superfícies das esquadrias receberão uma demão de fundo, e sobre esta demão 
seca, será aplicado o esmalte sintético, em quantas demãos necessárias..  
13.5 Pintura Esmalte / Esquadria de Ferro: 
As esquadrias receberão pintura em esmalte sem fundo anticorrosivo 
14.0 DIVERSOS 
14.1Limpeza Final: 
A obra deverá ser entregue completamente limpa (pavimentações, vidros, ferragens, área 
externa, etc) e todo o entulho será removido. 
14.2 Barra para Deficiente Físico: 
Deverá ser instalado conjunto de barras cromadas, localizado nos banheiros destinado a 
pessoas portadoras de deficiências.  
14.8 Vidros: 
Fixa as condições exigíveis para vidros planos aplicados na construção civil fixa o método 
para determinação da resistência à tração na flexão de vidros planos; adicionalmente 
apresenta-se o procedimento para a medição da flexão máxima oriunda do carregamen-
to, a ser determinado sempre que houver interesse. 
15.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessi-
onárias locais”.  
“A obra será entregue completamente limpa, com vidros, e peitoris isentos de respingos. 
As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues 
devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. ” 
“A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a 
segurança e higiene dos operários”. 

Anhanguera,30 de Agosto de 2017.  
 

_____________________________________________________ 
Elisnádia Marques da Silva . 
Engenheira Civil 
CREA: 1013493079D/GO 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
 
À Comissão de Licitações 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
 

O signatário da presente, em nome da proponente, 
___________________________, declara, expressamente, que se sujeita às condições 
estabelecidas no EDITAL em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que acatará 
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão licitador quanto à 
qualificação, apenas, das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e 
demonstrem integral possibilidade de executar as obras e/ou Serviços. 
 

O signatário da presente declara, também, em nome da referida pro-
ponente, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudica-
ção, objeto do presente Edital. 
 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da propo-
nente nos termos do art. 2º, § 2º e art. 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

CARTA-CREDENCIAL 
 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
 
   Prezados Senhores, 
 
   O abaixo assinado, _____________________________, portador da 
CI/RG nº _______________, emitida por _______________________ (ou equivalente 
para estrangeiro), na qualidade de responsável legal pela proponente 
_______________________, vem, pela presente, informar a V.S.ª, que o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da CI/RG nº ________ emitida por 
______________ e do CPF/MF nº _______________, é a pessoa designada por nós para 
acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e pro-
postas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se referir à licitação 
em epígrafe. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 

 
 

   A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº __________________, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e 
do CPF nº ___________________________, em atendimento ao disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99 e inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, e ainda ao item 19.1.6, alínea “c”, DECLARA que não emprega me-
nor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega me-
nores de 16 (dezesseis) anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ) 
(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
. 
 
 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº_________________, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) 
__________________, portador(a) do RG nº ___________ e do CPF nº 
______________________, DECLARA, para os fins, sob as sanções administrativas cabí-
veis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. 
 

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamen-
to diferenciado e simplificado estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, 
não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei. 
 

Local e data 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
(com firma reconhecida) 

 
 
 
 

OBS: assinalar com um “X” a situação da empresa. 
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ANEXO VII 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
. 

 
 

Atestamos que a empresa _______________________, inscrita no 
CREA/CAU sob o nº ___________________ e no CNPJ/MF sob o nº 
_____________________, devidamente credenciada através do seu Técnico Responsável 
ou representante legal, Sr.(a) _______________________, portador(a) do CPF/MF nº 
________________, inscrito(a) no CREA/CAU sob o nº ______________, nos termos do 
Edital de Tomada de Preços nº 002/2018, VISITOU o local de intervenção da obra e/ou 
serviços, objeto da concorrência em epígrafe, constatando as condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes. 

 
 

Local e data 
 
 
 
  

Secretário Municipal de Transportes e Obras Públicas 
 
 
 

Eng. Civil responsável da Prefeitura Municipal 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situa-
ção da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço do último exercício social. 
 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo 
licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprova-
rão as demonstrações. 
 
    SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 
 
1) liquidez geral - (LG) 

LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)   
2) liquidez corrente (LC) 

LC= AC/PC    
3)    endividamento 

E= (PC+ELP)/AT    
 

Onde: 
AT = Ativo Total 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
 

Local e data 
 
 

Representante legal    Contador da Proponente 
     (carimbo, nome e assinatura)             (nome, assinatura, número de registro no CRC) 
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ANEXO IX 
(razão social, endereço, telefone, fax, E-mail e CNPJ/MF) 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Local, ____ de ________ de 2018 
 
 
À 
Comissão de Licitações 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
 
   Prezados Senhores, 
 
   Apresentamos e submetemos à apreciação de Vªs, nossa proposta 
de preços relativa à execução dos serviços, objeto da licitação em epígrafe. 
 
   O valor global, proposto para execução do objeto é de R$ 
________________ (____________________). 
 
   O prazo de execução do objeto é de _____________ 
(_______________) dias corridos a contar da emissão da "Ordem de Serviços". 
 
   O prazo de validade da proposta de preços é de ______________ 
(_______________) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Co-
missão Permanente de Licitações. 
 

Atenciosamente, 
 

 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO X
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ANEXO XI 
COMPOSIÇÃO DE BDI
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ANEXO XII 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO XIII 
PROJETOS 
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ANEXO XIV 

MINUTA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº _______/2018 

 
“Termo de Contrato de execução de serviços que 
entre si fazem o Município de Anhanguera - GO e 
a empresa __________________________.” 
 
 

PREÂMBULO 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXXXXX, com sede à Av. Bel-
chior de Godoy – 152 – Centro, Anhanguera -Go, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Transportes e Obras, neste ato representada pelo seu Secretário, Sr. XXXXXXXXXX, 
brasileiro, servidor público municipal, portador do CI nº ____ e do CPF _____, residente e 
domiciliado nesta cidade. 
 
CONTRATADA: ___________________________, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ sob o nº _____________, com endereço na ______________________, CEP. 
________, neste ato representada por _______________, ________, _________, 
___________, portador(a) do CPF/MF nº _____________ e do CI/RG nº ______________, 
residente e domiciliado(a) na _____________, ____________, CEP. _____________. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, VINCULAÇÃO E CASOS OMISSOS: Este contrato decor-
re de licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, autuada sob o nº 002/2018, 
Processo Administrativo nº 175/2018, homologada pelo XXXXXXXXXXX em ____de 
_______ de 2018, estando às partes vinculadas ao Edital e à proposta de preços vencedo-
ra, as quais sua execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do 
direito privado e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujos termos são 
irrevogáveis, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO 
1.1. DO OBJETO: O objeto deste contrato é a contratação de empresa para execução dos 
serviços de Construção de uma Casa de Velório, com fornecimento de materiais, mão-
de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos 
serviços e em conformidade com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Refe-
rência, no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálcu-
lo, Composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes deste Edital 
 
1.2. DA EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a executar os Serviços objeto deste contra-
to de acordo com as prescrições e critérios técnicos vigentes, bem como a empregar, ex-
clusivamente, materiais de primeira qualidade, obrigando-se ainda: 
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1.2.1. Observar e cumprir às normas, recomendações, e a orientações da ABNT - Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas, inclusive a NBR 9050 e Lei Federal 10.098/2000, quan-
to a acessibilidade.  
 
1.2.2. Responsabilizar-se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 
posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo 
em relação ao CONTRATANTE. 
 
1.2.3. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO e 
Arquitetura - CAU/GO, e outros órgãos, este contrato conforme determina a Lei nº 5.194 
de 21 de dezembro de 1966, Resolução do CONFEA nº 104 de 22 de maio de 1970, bem 
como, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. 
 
1.2.4. Manter em regime de tempo integral, um engenheiro civil no canteiro de obras, 
com poder de decisão. 
 
1.2.5. A CONTRATADA, por imperativo de segurança, obriga-se a promover a sinalização 
da obra, com iluminação para o período noturno (se for o caso), colocando nos locais dos 
trabalhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, painéis e cavaletes de acordo com 
o modelo aprovado pelo CONTRATANTE.  
 
1.2.6. Ao iniciar os Serviços, a CONTRATADA deverá afixar no canteiro de obra, placa alu-
siva à mesma, com as dimensões, dizeres e símbolos a serem fornecidos pelo CONTRA-
TANTE, de acordo com os modelos adotados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHAN-
GUERA, que deverá ser afixada em local apropriado, enquanto durar a execução dos ser-
viços. 
 
1.2.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às 
suas expensas, no todo ou em parte, os Serviços que se verificarem defeituosos ou incor-
retos, resultantes da execução ou dos materiais empregados na obra. 
 
1.2.8. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
1.2.9. Ao término dos Serviços os locais deverão apresentar-se limpos e desimpedidos. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
2.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, 
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e 
de tudo dará ciência à Administração. 

2.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acom-
panhamento e controle da execução do contrato. 
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2.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resul-
tante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

2.4. O fiscal do contrato anotará em Diário de obra todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcioná-
rios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade compe-
tente para as providências cabíveis, inclusive a sustação de pagamento de faturas em 
caso de inobservância de qualquer exigência quanto ao cumprimento do contrato. 

2.5. A fiscalização das entregas será realizada por servidor a ser nomeado através de 
Portaria a ser anexada ao Contrato, sendo responsável pela fiscalização e o acompanha-
mento do mesmo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os bens/serviços serão recebidos: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 30 (trinta) dias do 
recebimento provisório. 

c) Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4. CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, VALOR DO CONTRATO E REA-
JUSTAMENTO 
 
4.1. PREÇO: Pela execução dos Serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA os valores unitários constantes de sua Proposta de Preços, mediante medi-
ções mensais. 
 
4.2. Nos preços unitários estão incluídas todas as despesas pertinentes à execução da 
Obra e Serviços, tais como: materiais colocados na obra, transporte, equipamentos, son-
dagens, mão-de-obra especializada ou não, encargos fiscais, trabalhistas, leis sociais, pre-
videnciários e de segurança do trabalho, ferramentas, seguros, todos os tributos inciden-
tes e demais encargos, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro, enfim todos os 
custos diretos e indiretos, mesmo os não especificados, necessários à execução completa 
da obra. 
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4.2.1. A CONTRATADA deverá anexar junto com a primeira medição a Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) da obra, via do CONTRATANTE. 
 
4.2.2. A CONTRATADA deverá anexar junto com a última medição a Certidão Negativa de 
Débito (CND) do INSS, CRF/FGTS e CNDT (Certidão de Débitos Trabalhistas), pela execução 
da obra deste contrato. 
 
4.2.3. Os valores das medições serão obtidos mediante a aplicação da quantidade de Ser-
viços efetivamente executados, multiplicada pelos preços unitários constantes da Propos-
ta de Preços da CONTRATADA. 
 
4.2.4. Uma vez realizada a medição, devidamente assinada, datada e aprovada pela Fisca-
lização, à mesma será paga pela Prefeitura. 
 
4.2.5. Sobre os valores das faturas não quitadas nas datas de seus respectivos vencimen-
tos, serão acrescidos juros de mora à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a data 
limite do vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento, proporcionalmente aos 
dias de atraso. 
 
4.2.6. Constatando-se Serviços ou trabalhos defeituosos apurados pela fiscalização do 
CONTRATANTE, esta poderá glosar os seus valores, descontando-os no pagamento de 
fatura apresentada no mês da constatação, sem com isso prejudicar os procedimentos 
relativos aos valores já devidos. 
 
4.3. DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos servi-
ços efetivamente contratados e executados, através de boletins de medições devidamen-
te atestados por engenheiro responsável da PREFEITURA. 
 
4.3.1. O pagamento será realizado conforme Plano de Trabalho. 
 
4.4. DO VALOR DO CONTRATO: Estima-se o valor total deste contrato em R$ 
_______________ (_____________________), referidos ao mês base de 
_________/____. 
 
4.5. DO REAJUSTAMENTO: Os preços unitários contratuais somente poderão ser reajus-
tados nos termos da legislação vigente. 
 
4.5.1. Caso, durante a vigência deste contrato, venham a ser criados dispositivos legais 
que permitam o reajustamento de preços, tais disposições serão objeto de aditamento 
contratual.  
 
4.5.2. Diante de permissivo legal, os preços contratuais serão reajustados pelos índices da 
Fundação Getúlio Vargas, publicadas na Revista Conjuntura Econômica, Custo Nacional da 
Construção Civil e Obras Públicas, para obras assemelhadas ao objeto do presente contra-
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to, ou outros índices que vierem a substituí-los, tudo conforme a legislação própria, ob-
servada a seguinte fórmula: 
 

R = [(Ii - Io) / Io] x V, onde: 
 
R = Valor do reajustamento por item de Serviços; 
Ii = Índice de reajustamento correspondente ao mês anterior da medição dos Serviços; 
Io = Índice de reajustamento que corresponde ao mês anterior da apresentação da 
Proposta; 
V = Valor da medição em Real. 
 
4.5.3. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CON-
TRATADA, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-
financeiro inicial, conforme § 6°, art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
4.5.4. Os pagamentos decorrentes de atualizações financeiras, não dependerão de Termo 
Aditivo. 
 
4.5.5. As faturas de atualizações financeiras deverão ser apresentadas em separado da 
fatura mensal de Serviços e seguirão os mesmos prazos estabelecidos para estas. 
 
4.5.6. As faturas de atualizações financeiras de preços deverão conter no seu histórico os 
índices de cálculo. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. A execução dos serviços objeto deste Instrumento deverá ocorrer no Município de 
Anhanguera, Rua 09, Qd.09, Lt.01 e 02, cujo prazo de execução não poderá exceder a 03 
(três) meses, contados após a emissão da "Primeira Ordem de Serviço". 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados após a emis-
são da "Primeira Ordem de Serviço". 
 
6.2. PRORROGAÇÃO: Durante a vigência deste, o prazo previsto para a execução da obra 
poderá ser prorrogado, através de Termo Aditivo, por solicitação da CONTRATADA e a 
critério do CONTRATANTE, se verificado e comprovado alguns dos seguintes motivos: 
 
a) Calamidade pública; 
b) Acidente na obra que avarie, temporariamente, alguma parte executada, uma vez pro-
vado que o acidente não decorreu de culpa da CONTRATADA; 
c) Chuvas copiosas e suas consequências; 
d) Ato ou fato oriundo da Administração do CONTRATANTE; 
e) Outros casos previstos no § 1°, art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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6.2.1. No caso previsto da alínea “d” do item anterior, o ato ou fato, deverá ser notificado 
à CONTRATADA, mediante documento expedido pelo CONTRATANTE. 
 
6.2.2. Nos casos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “e” do item 6.2, a inevitabilidade do 
fato, a absoluta ausência da culpa da CONTRATADA, a relação direta de causa e efeito, 
entre o fato alegado e o atraso na execução dos Serviços contratados, deverão ser com-
provados, documentalmente, pela CONTRATADA, para apreciação preliminar pela Procu-
radoria Jurídica da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, e posterior decisão do 
CONTRATANTE. 
 
6.2.3. O requerimento da CONTRATADA, nos casos acima mencionados, deverá ser proto-
colado em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos da data do ato, fato ou evento ale-
gado como causa do pedido de prorrogação. A comprovação de tempestividade do re-
querimento de que trata o assunto, deverá ser feita, através do Recibo de Protocolo do 
CONTRATANTE. 
 
6.2.4. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autori-
zada pelo CONTRATANTE. 
 
7. CLÁUSULA SETIMA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
 
7.1. No decorrer da execução dos Serviços poderão ocorrer variações para mais ou para 
menos nas quantidades, visando economia da obra ou solução técnica recomendável, 
ficando mantidos os preços unitários quaisquer que sejam estas variações em cada item, 
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, atualizado conso-
ante prevê o § 1°, inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
7.2. Qualquer acréscimo ou supressão no valor inicial do contrato será efetuado, median-
te Ordem Serviços especificada em aditamento contratual. 
 
7.3. Caso venham surgir no decorrer da obra determinados Serviços que não tenham sido 
previstos, o seu preço unitário será definido pela CONTRATADA e aprovado pelo CON-
TRATANTE. 
 
7.4. Nenhuma alteração e/ou modificação de forma, qualidade ou quantidade de Servi-
ços, poderá ser feita pela CONTRATADA, sem expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos referentes a esta licitação são 
oriundos do Tesouro Municipal, alocados no Orçamento vigente, na seguinte dotação 
orçamentária: 22.06.15.452.1004.1034-4.4.90.51 – Ficha 250. 
 
9. CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E DAS PENALIDADES 
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9.1. DAS MULTAS: A multa contratual será calculada pela fórmula: 
 

M = 0,02 x (V/P), onde: 
 
M = Valor da multa em real; 
V = Valor do contrato, em reais, reajustado e/ou atualizado monetariamente, se assim a 
lei o permitir; 
P = Prazo de execução em dias. 
 
9.1.1. Aplicável por dia de atraso consecutivo que exceder o prazo para conclusão das 
etapas parciais ou término dos Serviços referentes à obra. 
9.1.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, se houver, além da 
perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
9.1.3. A multa aplicada não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o con-
trato e aplique as outras sanções previstas neste contrato. 
 
9.2. DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial do contrato além da aplicação da 
multa prevista no item 9.1 desta cláusula, poderá o CONTRATANTE, garantida prévia de-
fesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar à CONTRATADA 
as seguintes penalidades: 
 
9.2.1. Advertência; 
 
9.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o CONTRATANTE. 
 
9.2.2.1. Por 06 (seis) meses - quando incidir 02 (duas) vezes em atraso de obra ou Serviços 
que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação; 
 
9.2.2.2. Por 01 (um) ano - quando a CONTRATADA empregar material e/ou fornecer obras 
e Serviços de qualidade inferior ou diferente das especificações exigidas pelo CONTRA-
TANTE; 
 
9.2.2.3. Por até 02 (dois) anos - nos casos em que a inadimplência acarretar graves prejuí-
zos o CONTRATANTE. 
 
9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, consi-
derando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade. O ato de 
declaração de inidoneidade será proferido pelo Senhor Prefeito e publicado no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
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ção ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a CONTRA-
TADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo de 
sanção aplicada com base no item 9.2.2, desta cláusula, a reabilitação poderá ser reque-
rida após decorridos 02 (dois) anos de sua aplicação. 
 
9.2.3.1. A sanção aplicada conforme item 9.2.3, será apurada em processo administrativo 
próprio, sendo concedido à CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias de sua intimação para 
defesa. 
 
9.2.4. As sanções previstas nos itens 9.2.2 e 9.2.3, poderão ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que em razão deste contrato: 
 
9.2.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de qualquer tributo; 
 
9.2.4.2. Demonstrarem, não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, através de interpe-
lação extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quan-
do: 
 
10.1.1. Não cumprir quaisquer das cláusulas contratuais, especificações, planilhas e pra-
zos; 
 
10.1.2. Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações, planilhas e pra-
zos; 
 
10.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossi-
bilidade de conclusão da obra no prazo estipulado; 
 
10.1.4. O atraso injustificado no início da obra; 
 
10.1.5. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
 
10.1.6. A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a associação da CONTRA-
TADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
 
10.1.7. O desatendimento às determinações regulares da Fiscalização; 
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10.1.8. O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato, devidamente con-
signada no Diário de Obra; 
 
10.1.9. A decretação de falência da CONTRATADA, ou a instauração de insolvência civil ou 
dissolução da Sociedade; 
 
10.1.10. A alteração social ou modificação da finalidade ou de estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução do contrato; 
 
10.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justifica-
das e determinadas pelo CONTRATANTE, constantes do processo licitatório que deu ori-
gem ao presente; 
 
10.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, im-
peditiva da execução do contrato. 
 
10.2. Os casos de rescisão previstos nos subitens 10.1.1 a 10.1.12 desta cláusula acarreta-
rão as consequências previstas no art. 80 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das san-
ções previstas neste contrato. 
 
10.3. O contrato poderá também ser rescindido, sendo devido à CONTRATADA: 
a) a devolução da garantia, se houver; 
b) os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
c) o pagamento do custo de desmobilização e o ressarcimento dos prejuízos regularmen-
te comprovados que houver sofrido, desde que não tenha concorrido com culpa direta ou 
indireta, nos seguintes casos: 
 
10.3.1. Quando o CONTRATANTE suprimir os serviços além do limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do contrato; 
 
10.3.2. Quando o CONTRATANTE, mediante ordem escrita, suspender a execução do con-
trato, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totali-
zem o mesmo prazo, sendo facultado à CONTRATADA optar pela suspensão do cumpri-
mento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
 
10.4. O presente contrato poderá ainda ser rescindido por mútuo acordo, atendida a con-
veniência do CONTRATANTE, mediante autorização expressa e fundamentada do CON-
TRATANTE, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos serviços executados, 
constante de medição rescisória.  
 
10.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso do não cumprimento do contrato 
a contento, transferi-lo a terceiros ou à segunda colocada no processo licitatório, ou ain-
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da, executá-lo através da Prefeitura, sem que à CONTRATADA caiba qualquer recurso ju-
dicial ou extrajudicial. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA PARA CONTRATAR  
11.1. Será exigida a prestação de garantia para execução do objeto, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, ofertada em garantia da manutenção da proposta, 
podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades contidas no caput e § 1º do art. 
56 da Lei 8.666/93.  
 
11.2. A garantia de que trata o subitem 11.1 será liberada ou restituída após a execução 
do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
12.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas aqui aven-
çadas e observados os termos do edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplen-
te pelas consequências da inexecução total ou parcial, na forma do Edital. 
 
12.2. A fiscalização das entregas será feita por servidor a ser nomeado através de Porta-
ria a ser emitida e anexada ao contrato, sendo responsável pela fiscalização e o acom-
panhamento do mesmo. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

13.1. A Contratante obriga-se a: 

13.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

13.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos; 

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 
13.1.4. Devolver o produto caso não atenda as exigências do contrato, devendo a contra-
tada fazer a respectiva reposição; 

13.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

13.1.6. Receber definitivamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

14.1.A Contratada obriga-se a: 

14.1.1. Manter arquivo completo e atualizado de toda documentação e ocorrências da 
obra (contrato, projetos, diário de obras, medições de serviços e outros pertinentes);  

14.1.2. Os bens/serviços devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do ma-
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nual do usuário e/ou memorial descritivo; 

14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

14.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Ad-
ministração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, ime-
diatamente o produto com avarias ou defeitos; 

14.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

14.1.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo pre-
visto, com a devida comprovação; 

14.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obri-
gações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições expressamente autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 
de contrato; 

14.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento 
de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 

14.1.10. Transportar o produto em veículo apropriado, permitindo a conservação e obe-
decendo as normas vigentes. Repor, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto 
que não atender as exigências do contrato; 

14.1.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração pública ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  
14.1.12. Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qual-
quer acidente de trabalho durante a execução da obra contratada, até a aceitação da 
obra pela Contratante, bem como as indenizações que possam a ocorrer a terceiros por 
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra. 
14.1.13. Compete ao responsável pela Empresa Executora da obra efetuar o completo 
estudo das discriminações técnicas fornecidas para execução da obra, em que compõem 
o projeto anexo. 
14.1.14. Para a perfeita execução e completo acabamento da obra/serviço, a Empresa 
Executora da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica necessária para o bom 
andamento aos trabalhos.  
14.1.15. É de responsabilidade da Empresa Executora a contratação de mão de obra 
suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório a obras dentro do Cro-
nograma previsto. 
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14.1.16. Zelar e manter o canteiro de obras, atender as legislações pertinentes no que se 
diz respeito a Fiscalização de órgãos Municipais, Estaduais e Federais. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  
 
15.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar o cadastramento deste contrato no site do 
TCM-GO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da sua publicação oficial, nos 
termos da Instrução Normativa - IN nº 00009/2015. 
 
15.2. Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do extrato do presente 
contrato no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, meio oficial de comunicação, pu-
blicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município de Anhangue-
ra, bem como nos meios pelos quais se deram a publicação do Aviso do Edital, conforme 
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93 e no portal do Município de Anhan-
guera - GO (site internet - www.anhanguera.go.gov.br), em atendimento a Lei nº 
12.527/11. 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS GENERALIDADES 
 
16.1. Qualquer irregularidade constatada pela CONTRATADA, que apresente incompatibi-
lidade de elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE, com a execução da obra a 
ser CONTRATADA, deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE, antes da assina-
tura do contrato, em consonância com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
16.2. Sob nenhum pretexto o CONTRATANTE pagará indenização de danos causados por 
enchentes ou qualquer outro agente físico da natureza. Neste caso, a CONTRATADA deve-
rá precaver-se contra risco, através de seguro especifico ou de outra forma que julgar de 
sua conveniência.  
 
16.3. Não serão indenizadas pelo CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de mo-
bilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de instalações e retira-
da de canteiro, exceto os casos previstos no item 10.3 deste contrato. 
 
16.4. O contrato não poderá ser transferido ou cedido a terceiros, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
16.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os danos a que vier causar a tercei-
ros, na execução deste pacto, respondendo unilateralmente em toda a sua plenitude pe-
los mesmos. 
 
16.6. É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE o remanejamento, desapropriações 
e/ou indenizações aos munícipes que forem atingidos pelas obras. 
 
16.7. Para solução dos casos omissos, serão utilizadas subsidiariamente as normas do 
Código Civil Brasileiro. 
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16.8. É parte integrante do presente contrato: 
 
16.8.1. Proposta de Preços da CONTRATADA; 
 
16.8.2. EDITAL TP Nº 002/2018; 
 
16.8.3. Projeto de Arquitetura e demais projetos complementares; 
 
16.8.4. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. Elege-se o Foro da Comarca de Cumari - GO, para dirimir todas as questões emer-
gentes deste contrato, que não puderam ser dirimidas em sede administrativa, com re-
núncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem justas, combinadas e contratadas, assinam este instrumento as par-
tes, por seus representantes, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
 

ANHANGUERA - GO, ______ de ________________ de 2018 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 

____________________ 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1) __________________________ 

CPF: 
 

 
2) __________________________ 

CPF: 



       DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – CNPJ 01.127.430/0001-31 Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro 
Fone (64) 3469 1265 - Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 

 

ANEXO XV 
 

(Modelo) - DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 
Objeto: contratação de empresa para executar a construção da Casa de Velório. 
 
 

A empresa ____________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº _______________________, por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a) _______________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, 
abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra, conforme dispõe o edital da 
licitação em referência. 

 
Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para 
qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando 
o Município de Anhanguera, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte. 
 
 

___________, ___ de _________ de 2018. 
 
 

Representante Legal da empresa 
 
 

Ou 
 
 

_______________________________ 
Responsável da empresa 

 
 

  

 


