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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2020  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  : 018/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. : 1369/2020 
DATA DA REALIZAÇÃO : 11/12/2020 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO LICITATÓRIA :  09:30 
FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO : INTEGRAL 
TIPO DA LICITAÇÃO : MENOR PREÇO 
JULGAMENTO : GLOBAL 

LOCAL DA REALIZAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Anhanguera, Av. 
Belchior de Godoy, 152, Centro, 
Anhanguera - Go 

O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, pela sua Comissão Permanente de Licitações, torna público  que  fará  
realizar  licitação, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, julgamento GLOBAL, 
que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17.07.2002, e suas alterações posteriores, ao Decreto nº 
3.555, de 08.08.2000, à Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006 e suas alterações, do Decreto n° 8.538, 
de 06.10.2015, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como à legislação correlata e, 
pelas  demais normas regulamentares aplicáveis  à espécie e as regras deste edital. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este  instrumento convocatório e 
seus anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os  documentos  de  habilitação  serão recebidos no endereço 
acima  mencionado, na  sessão  pública  de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Anhanguera, sito à Av. Belchior de Godoy, 152, Centro – Go, iniciando-se às  09:30 horas 
do dia 11/12/2020, será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio. 
 

I - DO OBJETO 
 
1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa de Engenharia para realiar 
RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ E SERVIÇO DE TAPA BURACO. 

1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente na área de “Licitações” do 
endereço eletrônico www.anhanguera.go.gov.br. ou poderá ser solicitado junto ao Pregoeiro, na 
sede desta Prefeitura. 

 
II –  DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
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1 - A Visita Técnica poderá ser realizada no horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de 
Anhanguera, que compreende das 08h00min e 17h00min, o responsável irá acompa-nhar os prepostos 
das empresas, devidamente indicados pelas mesmas, onde deverão visitar o local das obras e serviços, 
para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. O 
Engenheiro responsável da Prefeitura, fornecerá os necessários Atestados de Visita Técnica e demais 
informações técnicas. Esses atestados serão juntados à Documentação de Habilitação. 
 
2. A licitante que não manifestar interesse em realizar a vistoria técnica, DEVERÁ juntar no ato da 
HABILITAÇÃO, declaração de DESISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, conforme anexo. 
 
3. As Visitas Técnicas poderão ser agendadas através do telefone (64) 3469-1265, responsável pelo 
acompanhamento das visitas técnicas. 
 
4. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimple-mento total 
ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do ins-trumento convocatório. 
 
III –  DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO E DAS GARANTIAS PARA LICITAR 
 
1. O valor MÁXIMO ESTIMADO para contratação de empresa, incluindo o fornecimento dos materiais e 
mão de obra necessários para execução dos serviços será de R$ 404.198,85 (Quatrocentos e quatro mil 
cento e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), consoante valores unitários e valores globais 
demonstrados no orçamento básico que acompanha o Projeto Básico, cujos valores médios de cada 
item constam da tabela anexada aos autos, conforme precei-tua a Lei nº 8.666/93. 
 
2. A licitante como requisito para habilitação (Inciso III do Art. 31 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993) 
efetuará até o dia 11/12/2020 o depósito de garantia para manutenção da proposta de preço, para fins 
de habilitação, optando por uma das modalidades contidas no caput e § 1° do art. 56 da citada lei, 
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total estimado da obra que é de R$ 4.041,98 (quatro 
mil, quarenta e um reais e noventa e oito centavos). 
 
2.1. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma es-critural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Mi-nistério da Fazenda; 
(Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004); 
 
2.2. Caução através de Seguro-Garantia deve vir, obrigatoriamente, em original e acom-panhado do 
comprovante de pagamento referente à emissão da apólice. Se emitida eletroni-camente (internet), 
deve informar o local para verificação da sua autenticidade (Inciso II do § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93); 
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2.3.  Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94). 
 
2.4. Caução em dinheiro deverá ser realizada através de pagamento de DUAM – Documento Único de 
Arrecadação Municipal, expedido pelo Departamento de Tributos Imobiliários (COLETORIA) da 
Prefeitura de Anhanguera (Inciso I do § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93). 
 
3. Quando se tratar de FIANÇA BANCÁRIA, o instrumento deverá constar a expressa renúncia da 
instituição bancária fiadora aos benefícios do Art. 827 da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 
e prazo de validade não inferior a 90(noventa) dias consecutivos, contados a partir da data fixada para 
abertura dos envelopes da presente licitação. 
 
4. O seguro garantia será representado por apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, 
tendo como importância segurada o valor nominal da garantia exigida e, como bene-ficiário, o 
Município de Anhanguera, com prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data fixada para abertura dos envelopes da presente licitação. 
 
5. A Secretaria de Finanças da PREFEITURA DE ANHANGUERA expedirá o comprovante de recolhimento 
do valor da garantia aos cofres municipais, no ato do depósito. As garantias pres-tadas 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 homologação do certame e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
6. Caso a empresa se sagre vencedora do certame, para a execução do contrato, dela será exigido, 
ainda, garantia da perfeita execução do contrato, até 05 (cinco) dias uteis para efeti-var junto ao 
contratante a competente garantia contratual no montante de 5% (cinco por cen-to) do valor do 
contrato, deduzido o percentual da caução ofertada em garantia da manuten-ção da proposta sob pena 
de ser considerada inadimplente, optando a contratada por uma das modalidades contidas no caput e § 
1° do art. 56 da Lei 8.666/93. 
 
7. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do contra-to e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente pela variação do índice IPC/FIPE, ou ou-tro da mesma 
natureza que venha a substituí-lo. 
 
IV - DA PARTICIPAÇÃO  
 
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 
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2 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 
a) concordatária ou que estejam em regime de falência ou liquidação extrajudicial, estas somente 
poderão participar se comprovar que o plano de recuperação foi devidamente homologado pelo Poder 
Judiciário, conforme art. 58 da Lei 11.101/2005. 
 
b) impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Art. 7º da Lei nº 
10.520/202); suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a 
Administração (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93); 
punida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás com suspensão do direito de 
contratar ou licitar com a Administração Pública; e caso participe do processo licitatório estará sujeita às 
penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 8.666/93. 
 
c)  que esteja suspensa ou impedida de licitar junto ao CADFOR – Sistema Eletrônico de Administração 
de Compras e Serviços do Estado de Goiás, ou outro Sistema Estadual que venha a substituí-lo;  
 
3  – Da participação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual: 
 
a) Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de 
pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço 
em relação  àquele  lançado  pelo  licitante não qualificado nessas categorias. 
 
b) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 
 
4 - Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-será da seguinte 
forma: 
 
a) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência. 
 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou  empresa de  pequeno porte, na forma do inciso I 
do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado 
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sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência. 
 
d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o 
encerramento da etapa de lances e antes  da  fase  de  negociação. 
 
e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor  oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
5 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da  participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006. 
 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito de  certidão  negativa,  cuja  comprovação será exigida 
somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua. 
 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da  LC 123/2006, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993,  sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
6 – Ainda, quando da participação no certame de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), Microempreendedor Individual (MEI), agricultura familiar, produtor rural, pessoa física e 
sociedades cooperativas de consumo sediadas local ou regionalmente, será assegurada a preferência de 
contratação, justificadamente, quando sua proposta for igual ou até o limite de 10% (dez por cento) do 
melhor preço válido, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações e Decreto 
Federal nº 8.538/2015. 
 
7 - A Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP) sediada local ou regionalmente melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, 
situação em que está adjudicando o objeto em seu favor. 
 

7.1. Para aplicação do disposto no item 7 e em cumprimento à Instrução Normativa – IN nº 
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0008/2016 do TCM/GO, que estabelece orientações aos Municípios Goianos sobre a aplicação da 
Lei Complementar nº 126/2006 na realização de procedimentos licitatórios, em especial à norma 
contida em seu art. 2º, §1º, inciso II, considera-se Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), Microempreendedor Individual (MEI) e sociedades cooperativas de consumo sediadas local 
ou regionalmente, os municípios da Região do Sudeste Goiano, conforme definido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, compreendendo os municípios de Ipameri, Campo 
Alegre de Goiás, Corumbaíba, Nova Aurora, Goiandira, Catalão, Ouvidor, Três Ranchos, 
Davinópolis, Anhanguera e Cumari. 
 

8 - Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou 
regionalmente com base no item 6, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço; 
 
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; 
 
NOTA:  
Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art.7º da Lei 10.520/2002 
restringem-se ao âmbito do ente federativo sancionador (União ou estado ou município ou Distrito 
Federal) (Acórdão269/2019-Plenário). 
 
A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
(art.87, inciso III, da Lei 8.666/1993) possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou 
a penalidade. (Acórdão266/2019-Plenário). 
 
Quanto à abrangência da sanção, o impedimento de contratar e licitar com o ente federativo que 
promove o pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 10.520/2002) é pena mais rígida do que a 
suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com um órgão da 
Administração (art. 87,incisoIII, da Lei 8.666/1993), e mais branda do que a declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com toda a Administração Pública (art.87, inciso IV, da Lei 8.666/1993). 
(Acórdão2530/2015-Plenário). 
 
V DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 
convocatório do pregão e seus anexos, devendo enviá-los ao endereço eletrônico 
licitacaoanhanguera@outlook.com no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 
recebimento das propostas, os pedidos de esclarecimentos serão recebidos apenas via e-mail. 
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1.1 - Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, a contar 
do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, por escrito e 
encaminhadas por meio eletrônico ao consulente. 
1.2 - A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será encaminhada 
por e-mail aos interessados e divulgado no site www.anhanguera.go.gov.br. 
1.3 - No caso de ausência de solicitação de esclarecimentos pressupõe-se que os elementos 
constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, 
qualquer reclamação posterior. 

2 - As dúvidas a serem dirimidas por e-mail ou telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal, sendo as demais formuladas por escrito. 
3 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao 
ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias 
anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

3.1 - As medidas referidas no subitem 3 deverão ser formalizadas por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, podendo ser realizado o pedido via e-mail. 
3.2 - A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade 
subscritora do ato convocatório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento 
da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá 
também ser juntada aos autos do PREGÃO.   
3.3 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, a Administração designará nova data 
para a realização do certame. 

4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por qualquer tipo de falhas, a licitante que 
não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data de realização da Sessão Pública do Pregão, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
VI - DO CREDENCIAMENTO 
 
1 - Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento  público  ou  particular, com firma 
reconhecida em cartório competente, da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais  atos 
pertinentes  ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 

2 -  Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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Envelope nº 1 – Proposta de Preços   
Pregão Presencial nº 018/2020  
Processo nº 1369/2020 
Interessado: Prefeitura Municipal de Anhanguera 

 
 
Envelope nº 2 – Habilitação.  
Pregão Presencial nº 018/2020 
Processo nº 1369/2020 
Interessado: Prefeitura Municipal de Anhanguera 

3 – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, da Proposta e dos Documentos de 
Habilitação. 

a) A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no anexo V do edital deverá ser apresentada no momento do Credenciamento. 

4 – Declaração da Condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP. 
a) A declaração da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, para fins do 

tratamento diferenciado de que trata a LC n. 123/06, deverá ser apresentada no momento do 
Credenciamento, e ser assinada pelo representante legal da empresa, ou pelo contador – 
Conforme Anexo. 

b) Certidão expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, com data de emissão de no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura dos envelopes; 

5 - A ausência do representante na sessão implicará na impossibilidade de ofertar lances bem como a 
manifestação de interpor recursos. 

6 – A empresa que pretender enviar seus envelopes via mensageiro e/ou correios, deverá enviar 
envelope contendo toda a documentação para o credenciamento da empresa, tal exigência se da em 
virtude do sistema de Software utiizado pelo Municipio “Megasoft” exigir o credenciamento da empresa 
para fins de importação da proposta. No entanto não havendo representantes a empresa não poderá 
manifestar o interesse na intenção de recursos. O não envio da documentação de credenciamento 
poderá ensejar a não participação da empresa se seus dados não puderem ser obtidos por outros meios. 
 
VII - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
  
1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
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2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou  entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador. 
 
3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser  apresentados  em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Tabelião  de  Notas  ou  cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo  Pregoeiro  ou  por  membro da Equipe de Apoio. 

 
VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” 
 
1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, assinada por Diretor(es) da licitante, 
ou pessoa legalmente habilitada através de procuração por instrumento público, em envelope lacrado, 
sendo impressa em papel timbrado da empresa, datilografada ou digitada em linguagem clara e 
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, com validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data 
da sua apresentação, contendo os elementos a seguir relacionados: 

 
1.1. Assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada através de procuração 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. 

 
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 tarefa ou serviço, constante da 
Planilha Orçamentária da PREFEITURA DE ANHANGUERA, caso contrário, a Comissão recalculará a 
proposta, adotando sempre o menor preço apresentado.  

 
1.3. Cronograma Físico-Financeiro. 
 
1.4. Composição do BDI; 

 
1.4.1 - Na composição do BDI deve se adotar, obrigatoriamente, a fórmula estabelecida 
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 
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  L = Taxa de Lucro/Remuneração 
  I = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 
 

1.4.2. Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação 
tributária do município de Anhanguera, observando a forma de definição da base de 
cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do 
ISS, que atualmente é de 3% (três por cento); 
1.4.3. As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa 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 
compensação 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 
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária; 
1.4.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar, 
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 dispensadas de 
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 
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 elevada, 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. 

 
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 necessário para a execução dos serviços conforme projetado 
significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, 
itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta 
alegação. 
 
3. 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. 
 
4. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade 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. 
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IX - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a: 
 

1.1 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual  ou cédula de identidade em  se tratando de 
pessoa física; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades  por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
1.1.1 - Os documentos relacionados  nas  alíneas "a" a "d" deste subitem e do item  VI não 
precisarão constar do "Envelope Documentos de  Habilitação", se  tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 

1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

1.2.1.Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
- CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme as áreas de atuação previstas 
no Projeto Básico e anexos, em plena valida-de; (Inciso I do Art. 30 da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993); 
1.2.2. 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 
semelhantes ao objeto desta licitação; 
 

1.2.2.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo 
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 
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1.2.2.2. A comprovação de vínculo empregatício de que trata o subitem acima não se-rá 
exigida para efeito de habilitação, mas tão somente para efeito de contra-tação, que deve ser 
considerada da data de apresentação 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). 
 
1.2.2.3. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão 
ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 

 
1.3 - REGULARIDADE FISCAL 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto do 
certame, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos 
envelopes; 
 
b) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Prova de Regularidade para com a 
Fazenda Federal, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita 
Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor na data de 
encerramento do prazo de entrega dos envelopes. 
 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, 
com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 
 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão em relação a 
tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 
licitante, com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos 
envelopes 
 
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão em relação a 
tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante, com prazo de 
validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
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apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 
12.440 de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, com prazo de validade em 
vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 

 

a) No caso de constatação de existência de irregularidade fiscal referente à microempresa ou 
empresa de pequeno porte serão adotados a prerrogativa e os procedimentos previstos nos 
artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123/2006. 

 
1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Certidão negativa de pedido de concordata, falência e recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante, emitida no período de até 90 (noventa) dias anteriores à 
data fixada para a entrega dos envelopes; 
 
a.1. Estão dispensadas da apresentação da Certidão negativa de falência de que trata o 
subitem anterior as licitantes em processo de recuperação judicial, desde que apresentem 
certidão emitida pela instância judicial que certifique sua aptidão econômica para tal mister. 

 
1.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na 
forma da lei, que comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios. 
 

1.4.1.1. O referido balanço quando escriturado em forma não digital deverá ser 
devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, 
mencionando obrigatoriamente, o número do livro diário e folha em que o mesmo se acha 
transcrito. Se possível, apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros 
contábeis. 
1.4.1.2. O referido balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de 
“Recibo de entrega de livro digital”. Se possível, apresentar também termos de abertura e 
de encerramento dos livros contábeis. 
 
1.4.1.3. Quando S/A, o balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial ou vir acompanhado de Certidão da Junta Comercial que ateste o arquivamento 
da ata da Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, conforme prevê 
o §5º do artigo 134, da Lei n.° 6.404/76, ou ainda, a publicação do mesmo no Diário Oficial. 
 
1.4.1.4. A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada 
com base no balanço apresentado, o qual deverá apresentar resultado igual ou superior a 1, 
e deverá ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel 
timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, 
aferida mediante índices e fórmulas abaixo especificadas: 
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ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1  
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1  
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1 
 
Onde:  
ILG = índice de liquidez geral  
ILC = índice de liquidez corrente  
ISG = índice de solvência geral  
AT = ativo total  
AC = ativo circulante 
RLP = realizável em longo prazo  
PC = passivo circulante  
ELP = exigível em longo prazo  
PL = patrimônio líquido 
 

1.4.1.4.1. Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), 
em qualquer dos índices citados no subitem 1.4.1.4, e não comprovarem o capital social 
ou patrimônio líquido igual a 10% (dez por cento), mínimo, igual ou superior, do valor 
total estimado para a contratação, estarão inabilitadas. 

 
1.4.1.4.2. A comprovação do capital social ou patrimônio líquido deverá ser feita 
através do Contrato Social, ou Certidão da Junta Comercial ou Publicação Oficial, ou 
ainda em Cartório de Registro de Títulos, conforme o caso. Será admitida atualização 
deste capital social com aplicação de índices oficiais. 
 
1.4.1.4.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que 
sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar os documentos na forma do item 
1.4. 
 
1.4.1.4.4. Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma 
societária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, 
dispensando-se o Item 1.4.2. 

 
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
a) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública – ANEXO IV 
b) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre – ANEXO III 
c) Declaração de Atendimento a Habilitação – ANEXO V 
d) Declaração Referente ao Artigo 9º da Lei Federal 8.666/93 – ANEXO VII 
e) Declaração de que realizou visita técnica, devidamente CARIMBADA e ASSINADA pelo 
representante legal, conforme modelo do ANEXO IX; OU 
f) Declaração de que desistiu da realização da visita técnica, devidamente CARIMBADA e 
ASSINADA pelo representante legal, conforme modelo do ANEXO X; 
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g) Declaração de estabilidade econômica e financeira, devidamente CARIMBADA e ASSINADA 
pelo representante legal, conforme modelo do ANEXO XI. 

 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 

2.2 - Para efeito de habilitação serão aceitos “protocolos de solicitação de renovação de 
documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente Convite 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.  

  
X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
  
1 - No horário e local indicados no preâmbulo (com tolerância máxima de 10 min a critério do Pregoeiro) 
será aberta a sessão de processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame, sendo que todas as fases do procedimento serão realizadas 
mediante sistema eletrônico de gerenciamento adotado pelo Pregoeiro e  Equipe de Apoio e projetado 
em tela ampla através  de “data show”,  para acompanhamento de todos os presentes; 
 
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, 
a proposta  de preços e os documentos de habilitação, com os envelopes devidamente selados e 
rubricados. 
 

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 
por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro será feita seqüencialmente, e visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 

 
3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

 
4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 

 
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor, decidindo-se por meio de  sorteio  no caso de empate de preços. 
 
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e  decrescentes,  inferiores à proposta de 
menor preço; 
 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 
 
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade  do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 
 
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 

 
a) apresentação de documentos considerados de mero formalismo 
 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
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12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela  verificação,  a  licitante será inabilitada. 

 
13 - Constatado o atendimento dos requisitos  de habilitação previstos  neste edital,  a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente  de  menor  preço,  negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso  em que  
será declarado vencedor. 
 

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, Art.4º, 
inc.XVIII, Lei Federal 10.520/2002. 
 
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do  certame  pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
 
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará  a  invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1 - A Promitente Contratada realizar o fornecimento dos materiais necessários e ainda realizar a 
execução dos serviços de mao de obra, nas condições descritas no Memorial Descritivo. 

2  - O prazo para execução dos serviços serão de acordo com o Cronograma Físico Financeiro. 
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XI - DAS CONTRATAÇÕES 

1 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Municipío de Anhanguera,  emitirá as notas 
de empenho e firmará os contratos específicos com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do 
objeto desta  licitação,  nos  termos  da minuta que integra este Edital. 

2 - O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, 
para assinar o Contrato. Este prazo poderá  ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pelo Contratante. 

3 - A recusa injustificada do concorrente PROPONENTE VENCEDOR em assinar  o contrato dentro  do 
prazo estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de suspensão temporária 
pelo prazo de  12  (doze)  meses. 

4  - No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome 
da empresa; 

5  - A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo PROPONENTE VENCEDOR, na data da assinatura. 

 
XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
1 - As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar as dotações, considerando as as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
27.812.2017.1056.449051 – Ficha 315 

 
XIII – DO PAGAMENTO 

 
1. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados 
 
2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 dias, contado da data final do 
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.  

2.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
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3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à 
etapa do cronograma físico-financeiro executada.  
 
4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

4.1. não produziu os resultados acordados;  
4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; ou  
4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada  

 
5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela Contratada.  
 
6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.  
 
7. Antes de cada pagamento à contratada, deve-se comprovar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital.  
 
8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  
 
9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
 
10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
 
11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação fiscal e trabalhista.  
 
12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
 

12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

XIV – DAS PENALIDADES 
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1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar 
total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o 
retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo 
inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;  
 
2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
 

2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;  
 
2.2. multa moratória de até 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 dias; 

2.2.1 em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja 
para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos 
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por 
cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
contratante a promover a rescisão do contrato;  
2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si.  
 

3. Multa compensatória de até 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto;  
 

3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  
3.2. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos;  
3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do subitem anterior;  

 
4. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 
as outras sanções cabíveis.  
 
5. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 
penalidades acima estabelecidas. 
 
6. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.  
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7. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:  
 
7.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
7.2. mantenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
7.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.  

8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  
 
9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade.  
 
10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente 

10.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de trinta dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

 
11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
XV – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
1 - O contrato a ser celebrado terá a vigência a partir da data de sua assinatura, e vigorará por 12 (doze) 
meses contados a partir da primeira Ordem de serviço. 
 
1.1 – O Contrato poderá ter seu prazo prorrogado nos termos da Lei Federal 8.666/93 
 
2 – Os serviços deverão ser executados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro proposto pelo 
Município. 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo 
ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

3 - Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
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sessão, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes  presentes que desejarem. 
 
4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição 
para retirada  no Departamento de Licitações da Prefeitura de Anhanguera, no mesmo endereço, 
durante 10 (dez) dias após  a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos. 

 
5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
6 - As medidas referidas no item 5 deverão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à 
autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço constante no preâmbulo do 
Edital, não sendo admitida a impugnação do Edital via e-mail. 

6.1 - A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade 
subscritora do ato convocatório no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da 
peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá 
também ser juntada aos autos do PREGÃO.  
 
6.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

 
7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
8 - Integram o presente edital: 
 

Anexo I –  Memorial Descritivo 
Anexo II – Minuta de Contrato 
Anexo III - Declaração conforme o disposto no inciso XXXIII do 7º da CF/88  
Anexo IV - Modelo de não Impedimento. 
Anexo V – Declaração de Atendimento à Habilitação 
Anexo VI – Declaração da Condição de Microempresa ou  Empresa  de  Pequeno Porte. 
Anexo VII – Declaração que não Possui Parentesco 
Anexo VIII – Modelo de Procuração 
Anexo IX – Atestado de Visita Técnica 
Anexo X  -  Desistência da Visita Técnica 
Anexo XI – Declaração de Estabilidade Econômica 

 
9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas  na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Cumari-Go. 
 
10 – É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a  instrução do processo; 
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11 – Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos  adicionais, deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação; 
 

12 – As decisões referentes a este processo  licitatório poderão ser comunicadas  aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site do 
município (www.anhanguera.go.gov.br.) ou Diário Oficial do Estado; 
 
13 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data  fixada  para  abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail licitacaoanhanguera@outlook.com. 
14 – A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste edital. 
15 - Na hipótese de aumento geral de preços do serviço contratado, durante a vigência do contrato e 
no curso da sua prestaçção, demonstrados de forma analítica o aumento de custos, poderão ainda as 
partes, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato através de termo aditivo, mantidas 
as condições da proposta, ressaltando que o percentual a ser repassado ao CONTRATANTE não poderá 
exceder o percentual repassado à CONTRATADA, desde que presentes as hipóteses previstas 
expressamente no artigo 65, inciso II, “d”, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
16 - ADVERTÊNCIA O Município de Anhangeura, ADVERTE a todos os Licitantes que não está 
hesitando em penalizar empresas que descumpram com o pactuado. Solicitamos que as Empresas 
apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com 
a entrega do objeto da forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de 
qualidade exigidos. Vale ressaltar que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, 
destinados sempre à situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância 
com a Lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, 
visando evitar constrangimentos, tanto para a Administração Pública como para as Empresas Licitantes. 

 
17  – No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte dos 
licitantes, deverá o Pregoeiro adverti-lo(s) uma única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de 
aplicação de sanções acerca de seu(s) comportamento(s), fazendo constar em Ata da Sessão. 
 

17.1 - Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o Pregoeiro impor a retirada 
do(s) licitante(s) do recinto do certame, mantendo sua proposta e demais documentações, para 
fins de análise. 
 
17.2 - O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem anterior, recusando-se a acatar a 
ordem direta do Pregoeiro, poderá o mesmo requisitar forma policial, podendo ocorrer prisão 
em flagrante do licitante, nos termos do Art.93 da Lei Federal 8.666/93. 

 
18 – Em virtude da Pandemia do Corona Vírus (COVID 19) enfrentada mundialmente, o Município de 
Anhanguera solicita que os interessados em participar do certame licitatório compareçam a sessão de 
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abertura munidos de máscaras descartáveis de uso individual e álcool em gel para higienização. 
 

Anhanguera, em 26 de Novembro de 2020. 

 
CLEITON CÉSAR GOMES 

Pregoeiro
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MINUTA CONTRATUAL 
A N E X O  II 

 

Contrato de Prestação de Serviços que 
fazem entre  si  o O MUNICÍPIO DE 
ANHANGUERA e a Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
CONTRATANTE: A XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXX, CEP. XXXXXXXXX, 
Anhanguera-Go, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, 
casado, portador do CI/RG nº _____ e do CPF nº ________, residente e domiciliado no município de 
Anhanguera, doravante  designado  CONTRATANTE  e do outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXX, CGC 
XXXXXXXXXXXX, sediada à XXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX, RG nº XXXXX, CPF nº 
XXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, com base na homologação do procedimento 
licitatório Pregão Presencial nº ____/2020, datada de __de______de 2020, firmam o presente 
contrato, sujeitando-se as partes às disposições contidas na Lei nº 8.666/93, e às condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1 - Contratação de empresa especializada para realização de serviços do Recapeamento do Pavimento 
Asfáltico em CBUQ e Serviço de Tapa Buraco, 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 – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 
e projetos e demais anexos que são partes integrantes deste Edital 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 

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 (contra-to, 
projetos, diário de obras, medições de serviços e outros pertinentes);  

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

f) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, imediatamente o produto 
com avarias ou defeitos; 

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

h) Comunicar à Administração com antecedência e de forma documental, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento dos serviços prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

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

k)Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fis-cais, 
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 con-trato. 

l) Transportar os produtos e maquinários em veículos apropriados, permitindo a conservação e 
obedecendo as normas vigentes. Repor, às suas expensas, no todo ou em parte, o produto ou 
maquinário que não atender as exigências do memorial descritivo; 

m) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração pública ou a tercei-ros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  

n) Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer 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. 

o) 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. 

p) 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.  

 

q) 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 Cronograma previsto. 

r) A contratada ficará responsável por sinalizar os locais onde irão acontecer as intervenções, as 
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sinalizações deverão ser refletivas de forma que quem trafegue pelas vias no período noturno 
consiga visualizar facilmente os locais interditados. 

 
2.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, formalizada por meio  de  Nota de Empenho, 
bem como atestar na  Nota  Fiscal/Fatura,  a efetiva entrega dos produtos; 
 
b) Efetuar os pagamentos por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia após a data do 
recebimento dos materiais, observando-se, antes do  pagamento,  a atestação  da Nota Fiscal, e demais 
exigências da legislação vigente; 
 
c) Propiciar à Contratada todas as facilidades de acesso as informações para a efetiva prestação do 
serviço; 
 
d) Rescindir o Contrato, formalizado por escrito e mediante a anulação da Nota de Empenho, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93; 
 
e) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais atinentes à presente contratação. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
2 - Deverá a CONTRATADA observar também o seguinte: 

 
a) é expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, excetuando-se o caso de a contratada 
realizar a qualificação do profissional para manuseio do equipamento. 
b) é expressamente proibida, também, a vinculação de  publicidade acerca dos serviços a que se 
refere este contrato, salvo se houver prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 
c) é vedada a subcontratação de outra empresa para realizar os serviços objeto deste Contrato, 
exceto nos casos onde a contratada fique impossibilitada de realizar o fornecimento, sendo que a 
autorização deverá ser expressa da Administração. 
d) A CONTRATADA obriga-se a executar os Serviços objeto deste contrato de acordo com as 
prescrições e critérios técnicos vigentes, bem como a empregar, exclusivamente, materiais de 
primeira qualidade, obrigando-se ainda: 
e)  Observar e cumprir às normas, recomendações, e a orientações da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas técnicas inerentes ao serviço contratado.  
f)  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. 
h)  Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO e 
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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. 
i)  Manter em regime de tempo integral, um engenheiro civil no canteiro de obras, com poder 
de decisão. 
j)  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.  
k)  Ao iniciar os Serviços, a CONTRATADA deverá afixar no canteiro de obra, placa alusiva à 
mesma, com as dimensões, dizeres e símbolos a serem fornecidos pelo CONTRATANTE, de 
acordo com os modelos adotados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, que deverá 
ser afixada em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 
l)  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 incorretos, 
resultantes da execução ou dos materiais empregados na obra. 
m)  A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
n)  Ao término dos Serviços os locais deverão apresentar-se limpos e desimpedidos. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

1- O presente contrato tem vigência a partir da data de sua assinatura e ficará vigente pelo prazo de 
12(doze) meses contados a partirda 1ª Ordem de Serviço. 

2- O presente contrato poderá ter seu prazo prorrogado nos termos previstos na lei Federal 8.666/93. 
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 provado 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. 
 

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. 
 
2.2. Nos casos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “e” do item 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 
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atraso na execução dos Serviços contratados, deverão ser comprovados, documentalmente, pela 
CONTRATADA, para apreciação preliminar pela Procuradoria Jurídica da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANHANGUERA, e posterior decisão do CONTRATANTE. 
 
2.3. O requerimento da CONTRATADA, nos casos acima mencionados, deverá ser protocolado em 
prazo não superior a 10 (dez) dias corridos da data do ato, fato ou evento alegado como causa do 
pedido de prorrogação. A comprovação de tempestividade do requerimento de que trata o assunto, 
deverá ser feita, através do Recibo de Protocolo do CONTRATANTE. 
 
2.4 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo 
CONTRATANTE. 
 

3- Os serviços deverão ser executados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro proposto pelo 
Município. 
 
4. Por motivo técnico devidamente justificado, poderão ser acrescidos ou suprimidos (itens/serviços) do 
objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

4.1. Se necessário à melhoria técnica da obra, para melhor adequação aos objetivos da 
Administraçã.o e desde que mantido intangível o objeto, em natureza e em dimensão, poderá 
ocorrer a execução de serviços imprevistos no orçamento, com variações para mais ou para menos, 
observados os limites do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4.2. A execução de serviços imprevistos, ou seja, a alteração qualitativa, que respeitará o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, será medida e 
paga da seguinte maneira: 

 
4.2.1. Serviços constantes do orçamento estimativo: pelo preço unitário da proposta da 
CONTRATADA; 
 
4.2.2. Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam presentes no universo de serviços 
discriminados pela Tabela de Preços da CONTRATANTE vigente na época da elaboração do 
orçamento, pelos valores nelas encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a proporção do 
deságio apurado entre a proposta de preços vencedora do certame e a tabela de preços da 
CONTRATANTE. 
 
4.2.3. Serviços não constantes do orçamento e que não estejam presentes no universo de 
serviços discriminados pela Tabela de preços supramencionada, mediante a composição de 
preços unitários, em nível de mercado, que deverá ser elaborada pelo Departamento de 
Fiscalização da CONTRATANTE. 
 

5. Para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 
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8.666/93, as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções 
e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os 
limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FORMA DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO 
 
1 – DO PREÇO - Pelos serviços prestados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE pagará a importância 
de R$ (_______________), de acordo com os valores constantes de sua Proposta de Preços, mediante 
medições realizadas de acordo com o cronograma fisico financeiro. 

1.1 - Nos preços unitários estão incluídas todas as despesas pertinentes à execução da Obra e 
Serviços, tais como: materiais colocados na obra, transporte, equipamentos, sondagens, mão-
de-obra especializada ou não, encargos fiscais, trabalhistas, leis sociais, previdenciários e de 
segurança do trabalho, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes 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. 
1.2 - A CONTRATADA deverá anexar junto com a primeira medição a Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART) da obra, via do CONTRATANTE. 
1.3 - A CONTRATADA deverá anexar junto com a última medição a Certidão Negativa de Débi-
to (CND) do INSS, CRF/FGTS e CNDT (Certidão de Débitos Trabalhistas), pela execução da obra 
deste contrato. 
1.4 -  Uma vez realizada a medição, devidamente assinada, datada e aprovada pela Fiscaliza-
ção, à mesma será paga pela Prefeitura. 
1.5 -  Sobre os valores das faturas não quitadas nas datas de seus respectivos vencimentos, 
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. 
1.6 - Constatando-se Serviços ou trabalhos defeituosos apurados pela fiscalização do 
CONTRATANTE, esta poderá glosar os seus valores, descontando-os no pagamento de fatura 
apresenta-da no mês da constatação, sem com isso prejudicar os procedimentos relativos aos 
valores já devidos. 

 
2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas correrão por conta da dotação orçamentária 
__________________e no exercício subsequente, à conta da dotação apropriada. 
 
3  - DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços 
efetivamente contratados e executados, através de boletins de medições devidamente atesta-dos por 
engenheiro responsável da PREFEITURA. 

 
3.1. O pagamento será efetuado realizado conforme o Cronograma Físico Financeiro e no Termo 
de Referência deste Edital. 
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3.2. O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados 
3.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 dias, contado da data final 
do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.  
3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  
3.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.  
3.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

3.6.1. não produziu os resultados acordados;  
3.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; ou  
3.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada  
 

3.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pela Contratada.  
3.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.  
3.9. Antes de cada pagamento à contratada, deve-se comprovar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital.  
3.10. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante.  
3.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.  
3.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
3.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação fiscal e 
trabalhista.  
3.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
3.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 
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quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
4 - DO REAJUSTAMENTO: Os preços unitários contratuais somente poderão ser reajustados nos 
termos da legislação vigente. 

 
4.1. 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.  
 
4.2. Diante de permissivo legal, os preços contratuais serão reajustados pelos índices da Fun-
dação Getúlio Vargas, publicadas na Revista Conjuntura Econômica, Custo Nacional da Construção 
Civil e Obras Públicas, para obras assemelhadas ao objeto do presente contrato, ou outros índices 
que vierem a substituí-los, tudo conforme a legislação própria, observada 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. 

 
4.3. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inici-al, 
conforme § 6°, art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
4.4. Os pagamentos decorrentes de atualizações financeiras, não dependerão de Termo Adi-tivo. 
 
4.5. As faturas de atualizações financeiras deverão ser apresentadas em separado da fatura 
mensal de Serviços e seguirão os mesmos prazos estabelecidos para estas. 
4.6. As faturas de atualizações financeiras de preços deverão conter no seu histórico os índices de 
cálculo. 

 
NOTA: O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante 
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data limite 
para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC, ou outro que vier a substituí-lo, e 
afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da 
contratada. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
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1 - A Promitente Contratada realizar todos os serviços constantes abaixo: 
1.1 - A Promitente Contratada realizar os serviços nas condições especificadas no Memorial 
Descritivo para os serviços; 
1.2 - A Promitente contratada deverá fornecer todo material e mão de obra necessários para a 
execução dos serviços; 

 
2. O conjunto da Obra será recebido da seguinte forma: 

• Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital, Projetos e da proposta vencedora 

• 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. 

3 - 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  - A Obra deverá ser executada respeitando o prazo estipulado no Cronograma Físico Financeiro. 

5 - O recebimento definitivo da obra por parte da contratante, não excluirá a responsabilidade da 
Contratada pela perfeita execução dos serviços contratados, sendo devido sanar quaisquer 
irregularidades que forem detectadas durante o prazo de garantia da obra, conforme Código Civil 
Brasileiro, o qual seja, 05 (cinco) anos. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA PARA CONTRATAR 
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.  

2 -  A garantia de que trata o subitem 1 será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SANÇÃO DE INADIMPLAMENTO E DAS PENALIDADES E RESCISÃO 
1 -  As sanções cabíveis serão aplicadas de acordo com o disposto no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 86 a 
88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa. 
 
2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I - Advertência; 
II - multa indenizatória pecuniária de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, 
quando ocorrer inexecução parcial; 
III - Multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, 
quando ocorrer inexecução total; 
IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 



 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA DE ANHANGUERA  

  

 

         
 

 Prefeitura Municipal de Anhanguera/GO – ADM.2017/2020                                      
Av. Belchior de Godoy – 152 – Centro – Fone (64) 3469 1265 
 CNPJ 01.127.430/0001-31- Email licitacao.anhanguera@outlook.com 

 

 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
V - Impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no parágrafo terceiro desta cláusula. 

3 -  As sanções previstas acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 

I - Das sanções estabelecidas no parágrafo primeiro, incisos I, II e III, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis da intimação da CONTRATADA; 
II - Da sanção estabelecida no parágrafo primeiro, inciso IV, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena. 

 
4 -  O atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou atraso no fornecimento, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, 
calculada na proporção de 1,00% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
5 - Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto, não aceito, deverá ser substituído por outro, 
na especificação correta, no prazo previsto neste contrato. 
 
6 - A não ocorrência de substituição no prazo definido, ensejará a aplicação das sanções definidas 
nesta cláusula. 
7 - As sanções previstas nos parágrafos primeiro, terceiro e quarto e incisos poderão ser aplicadas 
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

 

8 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha 
direito, originário de fornecimento anterior ou futuro. 

 

9 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser 
pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não 
pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 
 
10 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pelo CONTRATANTE, pelos 
motivos e na forma e consequência prevista no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da referida lei, no que couber, e os demais 
diplomas legais aplicáveis. 

 
11 - A rescisão do contrato poderá ser: 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 80 da citada lei, no que 
couber ao presente instrumento;  
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração;  
c) Judicial, nos termos da legislação vigente. 

 
12 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 
 
13 - Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes utilizadas no 
acompanhamento dos preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais se aproximar dos 
materiais/produtos licitado, for considerada inviável por quaisquer das partes. 
 
14 - A rescisão contratual pelo motivo descrito no parágrafo terceiro não gerará, à quaisquer das 
partes, direitos a indenizações ou compensações, não importando o título. 
 
15 - O contrato se extinguirá ainda em caso de inadimplência da CONTRATADA com a Fazenda 
Municipal. 
 
16 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
17 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da referida lei, no que couber, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do contrato até a data da 
rescisão. 
 
18 - O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do artigo 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
1 - A fiscalização e acompanhamento do cumprimento do fornecimento licitado ficarão a cargo do 
órgão contratante, ficando designado como gestor representante da administração o servidor 
___________ e, na sua falta, ausência ou impedimento, o servidor ________, conforme Portaria nº 
_____/20___, de ____ de ________ de 20___, emitida pela autoridade competente, sendo que a 
substituição de qualquer deles poderá se dar mediante nova portaria a ser anexada aos autos. 
  
2 - A fiscalização de que trata esta cláusula,  não  exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão 
culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
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1 - Elege-se o foro da comarca de Cumari-Go, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, 
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Por estarem assim justos e combinados, lavrou-se o presente em 02 (duas) vias de igual teor, 
que vai depois de lido e  devidamente  conferido,  assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 
 

Anhanguera,___ de ______ de 2020. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATANTE 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
 

Nome:  

CPF:     

Nome:  

CPF:     
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 
 
 

Modelo de Declaração de que não emprega Menor de 18 anos. 
 
 
 
 

.....................................................................................   inscrito   no  CNPJ   N..........., por 

intermédio  de  seu representante legal o(a) Sr.(a) ................................... ,  portador(a) da 

Carteira de  Identidade n........................ e do  CPF n ................................ DECLARA para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que  não  emprega  menor 

de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 
 

Local e Data: 
 
 
 
 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa. 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das 

seguintes situações: 

 
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. 

 
Nos termos do art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo- 

nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e qualificação 

exigidas no edital. 

  ,  de _  de  . 

  

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À HABILITAÇÃO 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

.....................................................................................  inscrito   no   CNPJ   N..........., por 

intermédio  de  seu representante legal o(a) Sr.(a) ................................... ,  portador(a) da 

Carteira de  Identidade  n........................  e do CPF n................................ DECLARA, sob 

as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do 

Edital acima referido. 

 

  ,  de  _de    
 
 
 
 
 

 
 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXOVI. 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
(Impresso em papel timbrado da empresa) 

 
 

Referência: Pregão Presencial nº 018/2020. 
 
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 do Edital do 
Referência: Pregão Presencial nº 018/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, 
alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014; 
 
(    ) 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 tratamento favorecido 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. 

____________________________________ 
(nome completo do declarante) 

(RG do declarante) 
 
 
 
 

 Fazer Declaração falsa de enquadramento na condição de ME ou EPP, frustrando o caráter competitivo do procedimento licitatório, 
com intuito de obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, é tipificado como crime na Lei Geral 
de Licitações (art.90, Lei 8666/93). Também é caso de aplicação de sanção administrativa de declaração de inidoneidade, haja vista ser ato 
ilícito que visa frustrar os objetivos da licitação (art. 88, Lei nº.8666/93). 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO  9º, III, DA LEI Nº 8.666/93. 

(Impresso em papel timbrado da empresa) 
 

 
Referência: Pregão Presencial nº 018/2020 
 
 

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, sob as penalidades cabíveis, 

que não possuí dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam 

servidores da Administração Direta ou Indireta. 

 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal. 
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ANEXO VIII 
(PROCURAÇÃO) 

(Impresso em papel timbrado da empresa) 
 
 

Referência: Pregão Presencial nº 018/2020 
Processo nº:  

 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de 
natureza legal). 
 
OUTORGADO: (nome e qualificação). 
 
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Anhanguera. 
 
 
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões 
públicas de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, lances verbais, interpor 
recursos, renunciar o direito de recurso, bem como assinar contratos e quaisquer 
documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato. 
 

 
Local e data 

 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal com Firma reconhecida 
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ANEXO IX 
MODELO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 (Impresso em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
 
Referência: Pregão Presencial nº 018/2020.  
 
 
Processo nº:.  
 
 
 

Atestamos que a empresa_______________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, através do 

seu representante legal, Sr(a).____________, CPF/MF nº ______________, nos termos do 

edital de Pregão Presencial nº 018/2020, VISITOU os locais de onde serão executados os 

serviços, objeto do procedimento em epígrafe, constatando as condições e peculiaridades 

inerente à natureza dos trabalhos que serão executados, recebendo as informações técnicas 

pertinente e necessárias para a formulação de sua proposta o objeto correspondente.  

 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 
 
Obs. ASSINATURA e CARIMBO (se houver) do servidor responsável da administração por 
acompanhar a visita 
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ANEXO X 
MODELO ATESTADO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 

 (Impresso em papel timbrado da empresa) 
 
 
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 ___________________________, DECLARA, abrir mão da visita técnica aos locais da 

execução dos serviços, 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.  

 
 

Local e data 
 
 
 
 
Obs. Documento devidamente CARIMBADO e ASSINADO pelo representante legal 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA E FINACEIRA. 

(Impresso em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
Referência: Pregão Presencial nº 018/2020.  
 
 
Processo nº: 
 
  
(..............razão social da licitante.............), com sede na cidade de.........................à 
Rua/Av......................................nº......., por seu(s) representante(s) legal(is) que a esta 
subscreve(m), para fins de participação no Pregão Presencial nº 018/2020, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Anhanguera, DECLARA que não sofre nenhuma ação que comprometa 
a sua estabilidade econômico-financeira, bem como goza de situação regular relativa aos 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários federais, estaduais e municipais.  
 
A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso 
de não cumprimento do presente compromisso formal.  
 
 

Local e data 
 
 
 
Obs. Documento devidamente CARIMBADO e ASSINADO pelo representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 


