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PROCESSO LICITATÓRIO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 
1 – PREÂMBULO 
 
PROCESSO: 395/2019 
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração, Governo e Plane-

jamento. 
OBJETO: Execução de Saldo Remanescente para executar a Conclu-

são da obra de Construção do Ginásio de Esportes 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços 
FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 
DATA DA ENTREGA E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 

09/07/2019 

HORÁRIO: 09hr:00 min 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Anhanguera - GO 

Av. Belchior de Godoy, 152, Centro 
O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no nº 
01.127.430/0001-31, com sede administrativa na Av. Belchior de Godoy, 152, Centro, através 
de sua Comissão Permanente de Licitação, via do seu Presidente, Sr. Cleiton Cesar Gomes, insti-
tuída pelo Decreto nº 043 de 09 de novembro de 2018, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a 
Contratação de empresa para executar a Conclusão da Obra de Construção do Ginásio de Es-
portes, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, no Projeto de Ar-
quitetura e demais projetos complementares, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 
Memorial de Cálculo, Composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro em anexos, partes 
integrantes deste Edital, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Governo e Pla-
nejamento, cuja sessão pública de abertura e julgamento se dará em dia e horário designados 
no preâmbulo deste. 
 
2 – DO LOCAL E DATA 
2.1 - A licitação realizar-se-á na data, horário e local designados no preâmbulo deste, perante a 
Comissão de Licitação, no Auditório da Prefeitura Municipal de Anhanguera, localizada na Av. 
Belchior de Godoy, 152, Centro, Anhanguera-GO. 
 
2.2 - Na hipótese de não haver expediente na data de entrega e abertura dos envelopes, fica a 
referida TOMADA DE PREÇOS, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subse-
quente àquela, na mesma hora e local. 
 
3 – DO OBJETO E LOCALIZAÇÃO 
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3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a con-
tratação de empresa para execução da Conclusão da Obra   Construção do Ginásio de Espor-
tes, 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 con-
tidas no Anexo I – Termo de Referência, no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orça-
mentária, Memória de Cálculo, Composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro, partes in-
tegrantes deste Edital. 
 
3.2 - O orçamento estimado dos quantitativos de serviços, materiais e insumos foi elaborado 
pelo município de acordo com as áreas levantadas e a referência de preços é a Tabela Sinapi 
02-19 (N DES.) e Tabela 133 CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA Data 
Base: 01/12/2018. 
 
4 – DA CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 
4.1 - O EDITAL e os respectivos anexos poderão ser consultados por qualquer interessado na 
sede da Prefeitura Municipal de Anhanguera, localizada na Av. Belchior de Godoy, 152, Centro, 
Anhanguera-Go, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, até a data apraza-
da, ou ainda via internet, no endereço eletrônico: www.anhanguera.go.gov.br.  
 
4.2 - O AVISO será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, local oficial das pu-
blicações dos atos do Poder Executivo, no Diário Oficial do Estado de Goiás-DOE e em Jornal de 
grande circulação e o EDITAL cadastrado no Portal dos Jurisdicionados – Sítio do TCM/GO. 
 
4.3 - O EDITAL estará disponível gratuitamente, a qualquer interessado no site 
www.anhanguera.go.gov.br. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 
5.1 - Na execução dos serviços objetos do presente Edital, deverão ser observadas, de modo 
geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas complementares e particulares 
e outras pertinentes às obras em licitação, constantes dos respectivos projetos e Memorial 
Descritivo anexo, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e da Supervi-
são. 
 
6 – DAS FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos referentes a esta licitação são ori-
undos do Tesouro Municipal, alocados no Orçamento vigente, na seguinte dotação a orçamen-
tária: 27.812.1057.449051 e através de Repasse Federal firmado entre a Caixa Econômica Fede-
ral e o Município de Anhanguera. 
 
6.2. O Valor Máximo Global estimado desta contratação é de R$ 201.784,18 (Duzentos e um 
mil, Setecentos e Oitenta e quatro reais e Dezoito centavos) 
 
7 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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7.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações poste-
riores. 
8 – DO TIPO DA LICITAÇÃO 
8.1 - A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço global", nos termos do artigo 45, 
§ 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
9 – DOS PRAZOS 
9.1 - Para Assinar o contrato: 
 

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

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

 
9.2.2 A vigência do contrato será de 06 (Seis) meses, ou com a conclusão do objeto contra-

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

9.3.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
assinatura do contrato.  
 
9.4 - Para Conclusão: 
 
9.4.1 - Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro e contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviços. 
 
9.5 - Prorrogação: 
 

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

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

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

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

 
11.1.1 - Por mútuo acordo entre as partes; 

 
11.1.2 - Por iniciativa da PREFEITURA DE ANHANGUERA, independente da interpelação ju-

dicial ou extrajudicial, quando ocorrer: 
 

11.1.2.1 - Falência; 
 

11.1.2.2 - Descumprimento pela contratada de qualquer cláusula contratual; 
  

11.1.2.3 - Atraso no cronograma de entrega da obra por motivo não justificado, se 
superior a 30 (trinta) dias. 
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12 – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
 
12.1 - A critério da PREFEITURA DE ANHANGUERA poderão ser suprimidos ou acrescidos 
serviços até o limite estabelecido no art. 65, § 1° da Lei nº 8.666/93, não previstos e 
necessários. 
 
12.2 - Os acréscimos não previstos no orçamento estimativo da PREFEITURA serão efetuados 
através de Termo Aditivo, e o seu preço unitário será elaborado de comum acordo entre as 
partes envolvidas no contrato. 
 
13 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
13.1 - Poderão participar desta licitação toda e qualquer empresa brasileira que satisfaça ple-
namente todas as condições do presente Edital e seus anexos e que, até o terceiro dia antes da 
abertura das propostas estejam cadastradas na PREFEITURA DE ANHANGUERA. 
 

13.1.1 - Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar até o dia 06 de 
julho de 2019 junto ao Setor de Licitações e Contratos os documentos a seguir relacionados: 

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

II.a- Tratando-se de Microempreendedor, constituído na forma da Lei Complemen-
tar nº 123, de dezembro de 2006, deverá ser apresentado o Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

III.a- Tratando-se de Sociedade Empresária em que tenha ocorrido alteração contra-
tual, deverão ser apresentados o Contrato Social e todas as alterações, com respec-
tivos registros na Junta Comercial, ou o Contrato Social consolidado devidamente 
registrado, também na Junta Comercial.   

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

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

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

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

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

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

c) Que, isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela elaboração do projeto, 
memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou deten-
tor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

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

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

f) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com sus-
pensão por órgão da Administração Pública Direta ou indireta, nas esferas Federal, 
Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, 
conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos de-
terminantes da punição; 

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

 
13.4 - As licitantes participantes deverão estar cientes de que o objeto desta licitação estará 
sujeito à aceitação pelo órgão recebedor, ao qual caberá o direito de recusar, caso não esteja 
de acordo com o especificado no presente edital ou não obedeça à legislação vigente, as nor-
mas técnicas cabíveis ou ainda por questão de interesse público, devidamente justificado. 
 
13.5 - A participação nesta licitação implica automaticamente na aceitação integral e incondici-
onal de todos os termos, cláusulas e condições previstas neste Edital e seus anexos, bem como 
a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade 
e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14. DA GARANTIA PARA LICITAR (CAUÇÃO) 
 
14.1 - A licitante efetuará até o dia 09/07/2019, o depósito de garantia para manutenção da 
proposta de preço, para fins de habilitação, conforme previsto no art. 31, alínea III da Lei nº 
8.666/93, optando por uma das modalidades contidas no caput e § 1° do art. 56 da citada lei, 
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total estimado da obra que é de R$ 2.017,84 
(Dois mil Dezessete reais e Oitenta e Quatro centavos).  
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14.1.1 - Caução em títulos da dívida pública original devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 
 

14.1.2 - Caução através de Seguro-Garantia deve vir, obrigatoriamente, em original e 
acompanhado do comprovante de pagamento referente à emissão da apólice. Se emitida ele-
tronicamente (internet), deve informar o local para verificação da sua autenticidade. 
 
14.2 - 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. 
 
14.3 - Caso a empresa se sagre vencedora do certame, para a execução do contrato, dela será 
exigido, ainda, garantia da perfeita execução do contrato, até 02 (dois) dias anteriores a emis-
são da Ordem de Serviços, no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, deduzi-
do o percentual da caução ofertada em garantia da manutenção da proposta, conforme subi-
tem 14.1 acima, optando a contratada por uma das modalidades contidas no caput e § 1° do 
art. 56 da Lei 8.666/93. 
 
14.4 - A garantia de que trata o subitem 14.3 será liberada ou restituída após a execução do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
15 – DOS CUSTOS DA LICITAÇÃO 
15.1 - A licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de 
sua proposta. A PREFEITURA DE ANHANGUERA em nenhuma hipótese será responsável por 
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta, 
bem como não haverá restituições ou indenizações de despesas efetuadas pela licitante, caso 
haja anulação do presente certame. 
 
16 – DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
16.1 - A visita Técnica poderá ser realizada no horário de funcionamento da Secretaria Munici-
pal de Administração, Governo e Planejamento, que compreende das 08h00min e 16h30min, 
na sede da Prefeitura Municipal de Anhanguera, o responsável irá acompanhar os prepostos 
das empresas, devidamente indicados pelas mesmas, onde deverão visitar o local das obras e 
serviços referidos no item 3, para constatar as condições de execução e peculiaridades ineren-
tes à natureza dos trabalhos. O Secretário Municipal e o Engenheiro responsável da Prefeitura, 
conjuntamente ou isoladamente, fornecerão os necessários Atestados de Visita Técnica e de-
mais informações técnicas. Esses atestados serão juntados à Documentação de Habilitação. 
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16.2. A licitante que não manifestar interesse em realizar a vistoria técnica, DEVERÁ juntar no 
ato da HABILITAÇÃO, declaração de que conhece o local da obra e as condições que este se 
encontra, conforme anexo XV. 
 
16.3. As Visitas Técnicas poderão ser agendadas através do telefone (64) 3469.1265. 
 
17 – DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS, DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO 
EDITAL 
 
17.1 - O Caderno de Licitação será composto de: 

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

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

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

 
17.4 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e Pro-
postas de Preços correrão por conta e risco da licitante. Documentação e Propostas que não 
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atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na 
inabilitação ou desclassificação da licitante. 
 
17.5 - Retificação dos Documentos: 

a) Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a PREFEITURA 
DE ANHANGUERA poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conse-
quência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificar os refe-
ridos documentos mediante a emissão de errata, que será publicada nos mesmos 
meios de divulgação e publicidade que se deu o Aviso deste Edital. 

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

a)  Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente Edital, ou ainda para impugna-lo quanto a pos-
síveis falhas ou irregularidades que o viciariam, desde que o faça com antecedência 
de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de ha-
bilitação, formalizada por escrito e endereçada ao Presidente da Comissão de Licita-
ção, mediante comunicação direta protocolada junto ao Setor de Protocolo da PRE-
FEITURA DE ANHANGUERA, devendo a Administração julgar e responder à impugna-
ção em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 
da Lei 8.666/93; 

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

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

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

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

 
18 – DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS. 
 
18.1 - Inicialmente, a proponente entregará a Documentação de Habilitação, que deverá ser 
apresentada em uma única via, e, posteriormente, a Proposta de Preços, que deverá ser apre-
sentada em 01 (uma) via, sendo impressa em papel timbrado da empresa datilografadas ou 
digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelopes fe-
chados, denominados “Envelope nº 01 e Envelope nº 02”, respectivamente, endereçados à Pre-
feitura Municipal de Anhanguera, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número 
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do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o número do envelope, a titulação do seu con-
teúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou PROPOSTA DE PREÇOS) e o número do Edital.  
 
19 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
 
19.1 - Para a habilitação na presente licitação exigir-se-á das licitantes a documentação abaixo 
relacionada, que deverá ser apresentada em uma única via e conter obrigatoriamente: 
 

19.1.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela PREFEITURA DE ANHAN-
GUERA até o dia 06 de julho de 2019; 

 
19.1.2 - A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

a)  Documento público de identificação contendo foto (Cédula de Identidade, Carteira 
Nacional de Habilitação ou documento público de Identidade Profissional todos váli-
dos na forma da lei) e inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) do representante 
legal da empresa e do procurador habilitado, conforme o caso; 

b)  Procuração pública ou particular com firma reconhecida, no caso de outorga de po-
deres; 

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

c.1) Tratando-se de Microempreendedor, constituído na forma da Lei Complemen-
tar nº 123, de dezembro de 2006, deverá ser apresentado o Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual; 

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

d.1) Tratando-se de Sociedade Empresária em que tenha ocorrido alteração contra-
tual, deverão ser apresentados o Contrato Social e todas as alterações, com respec-
tivos registros na Junta Comercial, ou o Contrato Social consolidado devidamente 
registrado, também na Junta Comercial.   

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

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

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

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

lativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e com-
patível como objeto contratual; 
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c) Prova de regularidade fiscal do Município de domicílio ou sede da licitante; 
d) Prova de regularidade fiscal do Estado de domicílio ou sede da licitante; 
e) Prova de regularidade para com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através 

da Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Comprovação de regularidade trabalhista através da Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista - CNDT. 
 

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

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

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certi-
dão 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 Responsabi-
lidade Técnica ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à exe-
cução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contra-
tação são: 

 
b.1. PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCA-
CAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 10 CM DE LARGURA COM MÃO OBRA: Mínimo 
141,35m  
 
b.2. PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DI-
LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO  Com   tela impermeabilizado e espes-
sura 9 cm: Mínimo 300,70m². 

 
b.1.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica do(s) profis-
sional(is) deverá(ão) estar devidamente(s) registrado(s) no CREA da região 
onde os serviços foram executados; 
 
b.1.1.1) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica do(s) pro-
fissional(is) deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) 
de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo CREA da região onde os serviços fo-
ram executados, comprovando a execução, para pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de serviço(s) compatível e pertinente ao objeto. 
 
b.1.2) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elen-
cados deverão comprovar a existência de vínculo profissional com a empresa 
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licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 
tal, para fins deste certame:  

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

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

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

III- O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social; e 

IV- 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 do certame. Obs.: os documentos elencados 
neste inciso (iv) deverão obrigatoriamente, constar firma reconhecida do 
engenheiro contratado (responsável técnico(s)). 

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

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

guintes informações básicas: 
- Nome do contratado e do contratante; 
- Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra); 
- Localização da obra (localização e extensão); 
- Serviços executados. 
 
b.3) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas 

nas condições acima, não será considerado pela Comissão de Licitação. 
 

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

a) A qualificação econômico-financeira da empresa será avaliada na forma abaixo, que 
não sendo atendida resultará na consequente inabilitação da mesma: 

a.1) Capacidade financeira cujo valor apurado não poderá ser inferior ao valor do 
orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, obtida pela fórmu-
la: 

 
CFA = 5 (AC + RLP + IT – ELP – PC) 
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a.2) Liquidez corrente cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), obtida 
pela fórmula: 

 
LC = AC / PC 

 
a.3) Liquidez geral cujo valor apurado não poderá ser inferior a 1,0 (um), obtida pela 

fórmula: 
 

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

a.4) Grau de endividamento geral cujo valor apurado deverá ser menor ou igual a 
0,8 (zero vírgula oito), obtido pela fórmula: 

 
GE = (PC + ELP) / AT 

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

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

situação financeira, devidamente assinada pelo contador da empresa, con-
forme alínea “a” acima, cujos elementos serão retirados do Balanço Patrimo-
nial exigido pelo item “b’’ a seguir: 

 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível, 

e apresentada na forma da lei, exceto para ME ou EPP, que comprovem a boa situa-
ção financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços pro-
visórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data prevista no item 1 (um) deste Edital, devendo ser apresen-
tada à respectiva memória de cálculo; 
 

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

c.1) Estão dispensadas da apresentação da Certidão negativa de falência de que tra-
ta o subitem anterior as licitantes em processo de recuperação judicial, desde 
que apresentem certidão emitida pela instância judicial que certifique sua apti-
dão econômica para tal mister. 
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19.1.6 - Outros documentos: 

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

 
b) Atestado de visita técnica (ANEXO VII); 
 
c) Declaração que não emprega menor de idade em observância ao disposto no 
artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal e Lei Federal nº 9.854/99, art. 1º (ANEXO 
V); 

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

 
e) Declaração de Enquadramento como ME - Microempresa ou EPP - Empresa de 
Pequeno Porte (ANEXO VI), com firma reconhecida; 
 
f) Declaração de Capacidade Financeira (ANEXO VIII). 
 
g)  Declaração de Desistência de Visita Técnica (ANEXO XVI) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
19.6.1 - A Administração poderá exigir do contratado, em regime de responsabilidade 

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

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

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

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

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

 
20.1.1 - Assinada por Diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada através de 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 algaris-
mos arábicos e por extenso, em reais, informando, ainda, a tabela e o mês de referência. 

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

ao Edital. A licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, 
constante da Planilha Orçamentária da PREFEITURA DE ANHANGUERA, caso contrário, a Co-
missão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado.  

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

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

lecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário: 
 

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

   
Onde: 

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

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

20.1.4.3 - As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa 
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais com-
provando 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 
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contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legis-
lação tributária; 

 
20.1.4.4 - As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar, 

obrigatoriamente, percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI com-
patíveis 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; 
  

20.1.4.5 - Para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, a Adminis-
tração fornecerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação sem-
pre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a ga-
rantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de descon-
to ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 
ao art. 14 do Decreto Federal nº 7.983/2013. 
 
20.2 - Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para as-
segurar 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 composi-
ções 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 enseja-
rão qualquer alteração contratual sob esta alegação. 
 
20.3 - Validade da Proposta 
 

20.3.1 - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um pe-
ríodo de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas. 

 
20.3.2 - Antes de expirar o período de validade original da Proposta, a PREFEITURA DE 

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

20.3.3 - Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de 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. 
 
21 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
21.1 - Os envelopes das licitantes serão abertos em uma única sessão pública a iniciar (salvo os 
casos em que o Presidente da Comissão de Licitação, julgar pertinente a avaliação Técnica 
dos Documentos de Habilitação e Proposta), imediatamente após o término do prazo de en-
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trega dos mesmos. A sessão será realizada no local constante do preâmbulo deste Edital, com a 
participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se 
interessarem em assistir. 
 
21.2 – Será permitida a participação de apenas um representante autorizado de cada licitante, 
desde que o mesmo seja Diretor ou Procurador, e esteja munido da respectiva procuração por 
instrumento público.  
 
21.3 - Na primeira fase da sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relati-
va à habilitação dos concorrentes. 

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

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

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

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

te (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) sediada local ou regionalmente com base no 
item 23.7.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do 
item 23.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 

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

 
23.8 - Para aplicação do disposto no item 23.7 e seguintes e, em cumprimento à Instrução 
Normativa - IN nº 00008/2016 do TCM/GO, que estabelece orientações aos Municípios Goianos 
sobre a aplicação da Lei Complementar nº 123/06 na realização de procedimentos licitatórios, 
em especial à norma contida em seu art. 2º, § 1º, inciso II, considera-se Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual (MEI) e sociedades coopera-
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tivas 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, Cata-
lão, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Anhanguera e Cumari. 
 
23.9 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
24 – DA NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO 
CONTRATO 
24.1 - Os resultados de cada fase da licitação e o valor da proposta vencedora serão publicados 
no Quadro de Avisos da Prefeitura de Anhanguera. Esta publicação constituirá o “Aviso” do 
resultado do julgamento das documentações e propostas. 
 
24.2 - Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos pre-
vistos na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 
 I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 
ou da lavratura de ata, nos casos de:  
a) habilitação ou inabilitação do licitante;  
b) julgamento das propostas;  
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua altera-
ção ou cancelamento;  
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 desta Lei; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;  
 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba 
recurso hierárquico;  
 
III - pedido de reconsideração de decisão de Ministro de Estado, ou Secre-
tário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4º do Art. 
87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
 § 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", 
deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no 
inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os 
casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitan-
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tes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por co-
municação direta aos interessados e lavrada em ata.  
 
§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficá-
cia suspensiva aos demais recursos.  
 
§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que po-
derão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
 
§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

 
24.3 - Os recursos deverão ser formalizados por escrito a autoridade superior (Prefeito), por 
intermédio da que praticou o ato recorrido (Presidente da Comissão de Licitação), a qual pode-
rá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-los 
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, de-
vendo ser protocolado junto ao Setor de Protocolo da PREFEITURA DE ANHANGUERA, no en-
dereço constante do preâmbulo deste Edital, não será admitido recursos enviados via e-mail, 
fax símile. 
 
24.4 - O resultado da licitação será submetido à homologação do Senhor Prefeito. 
 
24.5 - A PREFEITURA DE ANHANGUERA adjudicará o contrato a licitante cuja proposta atender 
em sua essência aos requisitos do presente Edital e seus anexos e, também, for à de menor 
valor, após correções eventuais. 
 
24.6 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 9.1.1, caracteriza o descumpri-
mento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 de 
21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
24.7 - A contratação dos serviços objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos 
termos previstos pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
24.8 - A PREFEITURA DE ANHANGUERA se reserva o direito de revogar o procedimento licitató-
rio e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, 
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por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que às licitantes caibam quaisquer direitos a indenização ou 
ressarcimento. 
 
25 – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
25.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, ou através de medições de serviços realizados, 
conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços unitários serão os constantes da Pro-
posta de Preços Unitários vencedora. 
 
25.2 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, 
unidades, preços unitários, parciais e totais. 
 
26 – DAS FORMAS DE PAGAMENTO 
26.1 - A PREFEITURA DE ANHANGUERA pagará à empresa contratada, pelos serviços efetiva-
mente contratados e executados, através de boletins de medições devidamente atestados por 
engenheiro responsável da Prefeitura, acompanhados das respectivas Notas fiscais, cujos pre-
ços serão aqueles integrantes da proposta de preços vencedora, ressalvada a incidência de rea-
justamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços uni-
tários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da obra, de acordo com as 
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documen-
tos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos serviços contratados e execu-
tados. 
 
26.2 – A Prefeitura de Anhanguera efetuará o pagamento dos serviços de acordo com o Crono-
grama Físico Financeiro em Anexo. 
 
26.3. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada e de regu-
laridade perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) 
e a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante apresentação de certidões negativas. 
 
27 – DOS CRONOGRAMAS 
27.1 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante deve atender às exigências 
deste Edital e seus anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços 
objeto desta licitação. Com base nesse cronograma, será ajustado um cronograma de execu-
ção, de acordo com a programação físico-financeira existente por ocasião da assinatura do con-
trato.  
 
27.2 - Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente justi-
ficado e aprovado, necessariamente, pela PREFEITURA DE ANHANGUERA, devendo os mesmos 
receberem números sequenciais. 
 
28 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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28.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos, decorrem 
as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas à obra objeto desta licitação. 
 
28.2 - Poderá a contratada, com prévia e expressa autorização e exclusivo critério da PREFEI-
TURA DE ANHANGUERA, ceder ou sub-rogar o contrato no todo ou em parte a terceiros, res-
peitada a preferência das licitantes inferiormente classificadas. 
 
28.3 - Às licitantes serão aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei nº 
8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
 
28.4 - O contrato compreenderá a totalidade da obra, baseado na relação de preços unitários 
propostos pela licitante, considerados finais, e incluindo todos os encargos, taxas e bonifica-
ções. 
 
28.5 - A empresa contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local 
da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato (art. 68 da Lei nº 8.666/93). 
 

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

 
 

Anhanguera - GO, 11 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 

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

 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Contratação de empresa especializada para executar a Conclusão da Obra de Construção do 
Ginásio de Esportes, situado na AV. BELCHIOR DE GODOY, QD. 3, LT. 33/37 – Setor Central, com forne-
cimento de materiais, mão de obra qualificada, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e 
necessário para a execução dos serviços e em conformidade com as especificações descritas no 
Projeto Básico, memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Composição 
do BDI e Cronograma Físico Financeiro. 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A contratação em tela objetiva a contratação de empresa para executar a  Conclusão da 
Obra de Construção do Ginásio de Esportes do Município de Anhanguera. 

2.2 No intuito de promover o esporte, lazer e o bem estar para a população Anhanguerina o 
Município de Anhanguera deflagrou edital de licitação para Conclusão da Construção do Giná-
sio de Esportes, local onde seria utilizado pelos moradores a fim de promover eventos espor-
tivos, no entanto a obra encontra-se parada devida o abandono da empresa vencedora da 
licitação. 

2.3 Dessa forma, o Município vem incansavelmente realizando obras para promover a quali-
dade de vida dos seus munícipes, e diante disso realizou levantamento do saldo remanescente 
e deflagrará novamente a contratação de empresa para concluir a obra e assim devolver á 
população um espaço digno para a pratica de atividades esportivas e a realização de eventos. 

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

3.2 O valor estimado da obra é de R$ 201.784,18 (Duzentos e Um mil, Setecentos e Oitenta e 
Quatro reais e dezoito centavos), conforme planilha orçamentária anexo ao processo, os va-
lores foram obtidos através da Tabela Sinapi 02-19 (N DES.) e Tabela 133 CUSTOS DE OBRAS 
CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA Data Base: 01/12/2018. 

4. RESPONSABILIDADES E GARANTIA 
4.1 A Contratada assumirá integralmente a responsabilidade pelas boas práticas e realização 
de forma eficiente e eficaz os serviços que efetuar, de acordo com o projeto executivo, me-
morial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos. 
 
4.2 A Contratada poderá sugerir eventuais modificações e substituições de materiais e servi-
ços, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o Contratante, a Em-
presa Executora assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer mo-
dificação proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta responsabilidade e 
garantia estende a estabilidade e segurança da obra e as consequências advindas destas mo-
dificações e variantes.  
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4.3 Os serviços deverão ser executados respeitando os mais altos padrões e normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como outras legislações aplicáveis ao obje-
to.  

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

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DURAÇÃO DO CONTRATO  
6.1 A execução da obra está prevista em 30 (trinta) dias de acordo com o cronograma físi-
co/financeiro. 

6.2 A vigência do contrato será de 6 (Seis) meses a partir da assinatura da Ordem de Serviços.  

7.  CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1 O conjunto da Obra será recebido da seguinte forma: 

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

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

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

7.3 A Obra deverá ser executada respeitando o prazo estipulado no Cronograma Físico Finan-
ceiro. 

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

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

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

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

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

d) 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); 

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

f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da pre-
sente licitação; 

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

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

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

j) 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. 

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

l) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração pública ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  
 
m) Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer 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. 
 
n) 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. 
 
o) 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.  

 
p) 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. 
 
9. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
9.1 A Contratante obriga-se a: 
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a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoria-
mente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e rece-
bimento definitivos; 

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

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

e) Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

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

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

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

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

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

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

11. DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO 
11.1O pagamento será efetuado após a efetiva prestação do serviço e a apresentação da res-
pectiva Nota Fiscal, emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Anhanguera, CNPJ nº 
01.127.430/0001-31, com sede administrativa na Av. Belchior de Godoy, nº 152, Centro, 
Anhanguera – GO.  

11.2O pagamento será efetuado através de Medição realizada no mês, levando em considera-
ção a execução dos serviços, não sendo admitido a medição de material posto em obra. 
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11.3. A Prefeitura de Anhanguera efetuará o pagamento dos serviços de acordo com o Crono-
grama Físico Financeiro, em anexo. 

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

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

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

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

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

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

12.3Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à Contratada o contraditório e 
a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Secre-
taria Municipal de Obras ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
 
Anhanguera, 25 de maio de 2019. 
 

______________________________________________ 
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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 
 

 
À Comissão de Licitações 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 
 

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

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponen-
te, total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação, objeto do 
presente Edital. 
 

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

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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ANEXO IV 

 
CARTA-CREDENCIAL 

 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 
    
 
Prezados Senhores, 
 
   O abaixo assinado, _____________________________, portador da 
CI/RG nº _______________, emitida por _______________________ (ou equivalente para es-
trangeiro), na qualidade de responsável legal pela proponente _______________________, 
vem, pela presente, informar a V.S.ª, que o(a) Sr(a) _________________________, portador(a) 
da CI/RG nº ________ emitida por ______________ e do CPF/MF nº _______________, é a 
pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documen-
tação de habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que 
se referir à licitação em epígrafe. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 

 
 

   A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº __________________, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) 
________________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e do CPF 
nº ___________________________, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e 
ainda ao item 19.1.6, alínea “c”, DECLARA que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ) 
(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PE-
QUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 
 
 

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

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

Local e data 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal 
(com firma reconhecida) 

 
 

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

 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 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 

 
 

Atestamos que a empresa _______________________, inscrita no 
CREA/CAU sob o nº ___________________ e no CNPJ/MF sob o nº _____________________, 
devidamente credenciada através do seu Técnico Responsável ou representante legal, Sr.(a) 
_______________________, portador(a) do CPF/MF nº ________________, inscrito(a) no 
CREA/CAU sob o nº ______________, nos termos do Edital de Tomada de Preços nº ____/2019, 
VISITOU o local de intervenção da obra e/ou serviços, objeto da concorrência em epígrafe, 
constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as 
informações técnicas pertinentes. 

 
 

Local e data 
 
 
 
  

Secretário Municipal de Administração, Governo e Planejamento 
 
 
 

Eng. Civil responsável da Prefeitura Municipal 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 
 

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

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licita-
dor, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as de-
monstrações. 
 
    SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 
 
1) liquidez geral - (LG) 

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

LC= AC/PC    
3)    endividamento 

E= (PC+ELP)/AT    
 

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

Local e data 
 
 

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

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Local, ____ de ________ de 2019 
 
 
À 
Comissão de Licitações 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 
 
Objeto: contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Construção do 
Ginásio de Esportes. 
 
 
   Prezados Senhores, 
 
   Apresentamos e submetemos à apreciação de Vªs, nossa proposta de 
preços relativa à execução dos serviços, objeto da licitação em epígrafe. 
 
   O valor global, proposto para execução do objeto é de R$ 
________________ (____________________). 
 
   O prazo de execução do objeto é de _____________ (_______________) 
dias corridos a contar da emissão da "Ordem de Serviços". 
 
   O prazo de validade da proposta de preços é de ______________ 
(_______________) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão 
Permanente de Licitações. 
 

Atenciosamente, 
 

 
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO X 
MEMORIA DE CÁLCULO
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ANEXO XI - COMPOSIÇÃO DE BDI
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ANEXO XII 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO XIII 
PROJETOS 
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ANEXO XIV - ORÇAMENTO
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ANEXO XV 
MINUTA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº _______/2019 
 

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

PREÂMBULO 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXXXXX, com sede à Av. Belchior de Go-
doy – 152 – Centro, Anhanguera -Go, por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes e 
Obras, neste ato representada pelo seu Secretário, Sr. XXXXXXXXXX, brasileiro, servidor público 
municipal, portador do CI nº ____ e do CPF _____, residente e domiciliado nesta cidade. 
 
CONTRATADA: ___________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº _____________, com endereço na ______________________, CEP. ________, 
neste ato representada por _______________, ________, _________, ___________, porta-
dor(a) do CPF/MF nº _____________ e do CI/RG nº ______________, residente e domicilia-
do(a) na _____________, ____________, CEP. _____________. 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, VINCULAÇÃO E CASOS OMISSOS: Este contrato decorre de 
licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, autuada sob o nº 001/2019, homologa-
da pelo Excelentíssimo Sr__________ em ____de _______ de 2019, estando às partes vincula-
das ao Edital e à proposta de preços vencedora, as quais sua execução, e especialmente os ca-
sos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, cujos termos são irrevogáveis, bem como as cláusulas e às condições a se-
guir pactuadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO 
1.1. Contratação de empresa para execução do Saldo Remanescente na Conclusão do Ginásio 
de Esportes com fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se 
fizer bom e necessário para a execução dos serviços e em conformidade com as especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência, no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Memória de Cálculo, Composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro, partes 
integrantes deste Edital 
 
1.2. DA EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a executar os Serviços objeto deste contrato de 
acordo com as prescrições e critérios técnicos vigentes, bem como a empregar, exclusivamente, 
materiais de primeira qualidade, obrigando-se ainda: 
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1.2.1. Observar e cumprir às normas, recomendações, e a orientações da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, inclusive a NBR 9050 e Lei Federal 10.098/2000, quanto a aces-
sibilidade.  
 
1.2.2. Responsabilizar-se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e postu-
ras Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo em relação 
ao CONTRATANTE. 
 
1.2.3. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/GO e Arqui-
tetura - CAU/GO, e outros órgãos, este contrato conforme determina a Lei nº 5.194 de 21 de 
dezembro de 1966, Resolução do CONFEA nº 104 de 22 de maio de 1970, bem como, junto ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. 
 
1.2.4. Manter em regime de tempo integral, um engenheiro civil no canteiro de obras, com po-
der de decisão. 
 
1.2.5. A CONTRATADA, por imperativo de segurança, obriga-se a promover a sinalização da 
obra, com iluminação para o período noturno (se for o caso), colocando nos locais dos traba-
lhos, a partir do dia em que estes forem iniciados, painéis e cavaletes de acordo com o modelo 
aprovado pelo CONTRATANTE.  
 
1.2.6. Ao iniciar os Serviços, a CONTRATADA deverá afixar no canteiro de obra, placa 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. 
 
1.2.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no todo ou em parte, os Serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resul-
tantes da execução ou dos materiais empregados na obra. 
 
1.2.8. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
1.2.9. Ao término dos Serviços os locais deverão apresentar-se limpos e desimpedidos. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
2.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo 
dará ciência à Administração. 

2.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanha-
mento e controle da execução do contrato. 

2.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornece-
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dora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imper-
feições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade infe-
rior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
3.1. Os bens/serviços serão recebidos: 

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

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

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

3.3. O recebimento de material/serviço é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, 
a ser indicado mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento 
licitatório. 

4. CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, VALOR DO CONTRATO E REAJUS-
TAMENTO 
4.1. PREÇO: Pela execução dos Serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CON-
TRATADA os valores unitários constantes de sua Proposta de Preços, mediante medições men-
sais. 
 
4.2. Nos preços unitários estão incluídas todas as despesas pertinentes à execução da Obra e 
Serviços, tais como: materiais colocados na obra, transporte, equipamentos, 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. 
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4.2.1. A CONTRATADA deverá anexar junto com a primeira medição a Anotação de Responsabi-
lidade Técnica (ART) da obra, via do CONTRATANTE. 
 
4.2.2. 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. 
 
4.2.3. Os valores das medições serão obtidos mediante a aplicação da quantidade de Serviços 
efetivamente executados, multiplicada pelos preços unitários constantes da Proposta de Preços 
da CONTRATADA. 
 
4.2.4. Uma vez realizada a medição, devidamente assinada, datada e aprovada pela Fiscaliza-
ção, à mesma será paga pela Prefeitura. 
 
4.2.5. 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. 
 
4.2.6. Constatando-se Serviços ou trabalhos defeituosos apurados pela fiscalização do CON-
TRATANTE, esta poderá glosar os seus valores, descontando-os no pagamento de fatura apre-
sentada no mês da constatação, sem com isso prejudicar os procedimentos relativos aos valo-
res já devidos. 
 
4.3. DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efe-
tivamente contratados e executados, através de boletins de medições devidamente atestados 
por engenheiro responsável da PREFEITURA. 
 
4.3.1. O pagamento será efetuado realizado conforme o Cronograma Físico Financeiro e no 
Termo de Referência deste Edital. 
 
4.4. DO VALOR DO CONTRATO: Estima-se o valor total deste contrato em R$ _______________ 
(_____________________). 
 
4.5. DO REAJUSTAMENTO: Os preços unitários contratuais somente poderão ser reajustados 
nos termos da legislação vigente. 
 
4.5.1. Caso, durante a vigência deste contrato, venham a ser criados dispositivos legais que 
permitam o reajustamento de preços, tais disposições serão objeto de aditamento contratual.  
 
4.5.2. Diante de permissivo legal, os preços contratuais serão reajustados pelos índices da Fun-
dação Getúlio Vargas, publicadas na Revista Conjuntura Econômica, Custo Nacional da Constru-
ção Civil e Obras Públicas, para obras assemelhadas ao objeto do presente contrato, ou outros 



 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
_______________________________________________________________________________________ 

 

         
 

 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 

 

 
 

 

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. 
 
4.5.3. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, 
a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, 
conforme § 6°, art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
4.5.4. Os pagamentos decorrentes de atualizações financeiras, não dependerão de Termo Aditi-
vo. 
 
4.5.5. As faturas de atualizações financeiras deverão ser apresentadas em separado da fatura 
mensal de Serviços e seguirão os mesmos prazos estabelecidos para estas. 
 
4.5.6. As faturas de atualizações financeiras de preços deverão conter no seu histórico os índi-
ces de cálculo. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. A execução dos serviços objeto deste Instrumento deverá ocorrer no Município de Anhan-
guera, no Ginásio de Esportes situado a Avenida Belchior de Godoy, QD. 3, LT. 33/37 – Setor 
Central – Setor Central, cujo prazo de execução não poderá exceder a 30(trinta) dias, contados 
após a emissão da "Primeira Ordem de Serviço". 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
6.1. PRAZO: O presente contrato terá vigência de 06 (Seis) meses, contados após a emissão da 
"Primeira Ordem de Serviço". 
 
6.2. PRORROGAÇÃO: Durante a vigência deste, o prazo previsto para a execução da obra pode-
rá 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; 
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e) Outros casos previstos no § 1°, art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
6.2.1. No caso previsto da alínea “d” do item anterior, o ato ou fato, deverá ser notificado à 
CONTRATADA, mediante documento expedido pelo CONTRATANTE. 
 
6.2.2. Nos casos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “e” do item 6.2, a inevitabilidade do fato, a 
absoluta ausência da culpa da CONTRATADA, a relação direta de causa e efeito, entre o fato 
alegado e o atraso na execução dos Serviços contratados, deverão ser comprovados, documen-
talmente, pela CONTRATADA, para apreciação preliminar pela Procuradoria Jurídica da PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, e posterior decisão do CONTRATANTE. 
 
6.2.3. 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. 
 
6.2.4. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pelo CONTRATANTE. 
7. CLÁUSULA SETIMA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 
7.1. No decorrer da execução dos Serviços poderão ocorrer variações para mais ou para menos 
nas quantidades, visando economia da obra ou solução técnica recomendável, ficando manti-
dos os preços unitários quaisquer que sejam estas variações em cada item, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, atualizado consoante prevê o § 1°, inciso II, 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
7.2. Qualquer acréscimo ou supressão no valor inicial do contrato será efetuado, mediante Or-
dem Serviços especificada em aditamento contratual. 
 
7.3. Caso venham surgir no decorrer da obra determinados Serviços que não tenham sido pre-
vistos, o seu preço unitário será definido pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE. 
 
7.4. Nenhuma alteração e/ou modificação de forma, qualidade ou quantidade de Serviços, po-
derá ser feita pela CONTRATADA, sem expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos referentes a esta licitação são oriun-
dos do Tesouro Municipal, alocados no Orçamento vigente, na seguinte dotação orçamentária: 
09.27.812.1057.449051. 
 
9. CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E DAS PENALIDADES 
9.1. DAS MULTAS: A multa contratual será calculada pela fórmula: 
 

M = 0,02 x (V/P), onde: 
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M = Valor da multa em real; 
V = Valor do contrato, em reais, reajustado e/ou atualizado monetariamente, se assim a lei o 
permitir; 
P = Prazo de execução em dias. 
 
9.1.1. Aplicável por dia de atraso consecutivo que exceder o prazo para conclusão das etapas 
parciais ou término dos Serviços referentes à obra. 
 
9.1.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, se houver, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmen-
te. 
 
9.1.3. A multa aplicada não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras sanções previstas neste contrato. 
 
9.2. DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial do contrato além da aplicação da mul-
ta prevista no item 9.1 desta cláusula, poderá o CONTRATANTE, garantida prévia defesa no pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
penalidades: 
 
9.2.1. Advertência; 
 
9.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE. 
 
9.2.2.1. Por 06 (seis) meses - quando incidir 02 (duas) vezes em atraso de obra ou Serviços que 
lhe tenham sido adjudicados, através de licitação; 
 
9.2.2.2. Por 01 (um) ano - quando a CONTRATADA empregar material e/ou fornecer obras e 
Serviços de qualidade inferior ou diferente das especificações exigidas pelo CONTRATANTE; 
 
9.2.2.3. Por até 02 (dois) anos - nos casos em que a inadimplência acarretar graves prejuízos o 
CONTRATANTE. 
 
9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE, considerando 
para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade. O ato de declaração de ini-
doneidade será proferido pelo Senhor Prefeito e publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE 
pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo de sanção aplicada com base no item 
9.2.2, desta cláusula, a reabilitação poderá ser requerida após decorridos 02 (dois) anos de sua 
aplicação. 
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9.2.3.1. A sanção aplicada conforme item 9.2.3, será apurada em processo administrativo pró-
prio, sendo concedido à CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias de sua intimação para defesa. 
 
9.2.4. As sanções previstas nos itens 9.2.2 e 9.2.3, poderão ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que em razão deste contrato: 
 
9.2.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de qualquer tributo; 
 
9.2.4.2. Demonstrarem, não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE, em virtu-
de de atos ilícitos praticados. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, através de interpelação 
extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 
 
10.1.1. Não cumprir quaisquer das cláusulas contratuais, especificações, planilhas e prazos; 
 
10.1.2. Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações, planilhas e prazos; 
 
10.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilida-
de de conclusão da obra no prazo estipulado; 
 
10.1.4. O atraso injustificado no início da obra; 
 
10.1.5. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
 
10.1.6. A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a associação da CONTRATADA 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorpora-
ção, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
 
10.1.7. O desatendimento às determinações regulares da Fiscalização; 
 
10.1.8. O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato, devidamente consigna-
da no Diário de Obra; 
 
10.1.9. A decretação de falência da CONTRATADA, ou a instauração de insolvência civil ou dis-
solução da Sociedade; 
 
10.1.10. A alteração social ou modificação da finalidade ou de estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do contrato; 
 



 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
_______________________________________________________________________________________ 

 

         
 

 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 

 

 
 

 

10.1.11. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo CONTRATANTE, constantes do processo licitatório que deu origem ao pre-
sente; 
 
10.1.12. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato. 
 
10.2. Os casos de rescisão previstos nos subitens 10.1.1 a 10.1.12 desta cláusula acarretarão as 
consequências previstas no art. 80 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas 
neste contrato. 
 
10.3. O contrato poderá também ser rescindido, sendo devido à CONTRATADA: 
a) a devolução da garantia, se houver; 
b) os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
c) o pagamento do custo de desmobilização e o ressarcimento dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, desde que não tenha concorrido com culpa direta ou indire-
ta, nos seguintes casos: 
 
10.3.1. Quando o CONTRATANTE suprimir os serviços além do limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do contrato; 
 
10.3.2. Quando o CONTRATANTE, mediante ordem escrita, suspender a execução do contrato, 
por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
sendo facultado à CONTRATADA optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumi-
das até que seja normalizada a situação. 
 
10.4. O presente contrato poderá ainda ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveni-
ência do CONTRATANTE, mediante autorização expressa e fundamentada do CONTRATANTE, 
tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos serviços executados, constante de medi-
ção rescisória.  
 
10.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso do não cumprimento do contrato a con-
tento, transferi-lo a terceiros ou à segunda colocada no processo licitatório, ou ainda, executá-
lo através da Prefeitura, sem que à CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudici-
al. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA PARA CONTRATAR  
11.1. Será exigida a prestação de garantia para execução do objeto, correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, ofertada em garantia da manutenção da proposta, podendo a 
CONTRATADA optar por uma das modalidades contidas no caput e § 1º do art. 56 da Lei 
8.666/93.  
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11.2. A garantia de que trata o subitem 11.1 será liberada ou restituída após a execução do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DO CONTRATO 
12.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas aqui avençadas e 
observados os termos do edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas con-
sequências da inexecução total ou parcial, na forma do Edital. 
 
12.2. A fiscalização das entregas será feita por servidor a ser nomeado através de Portaria a 
ser emitida e anexada ao contrato, sendo responsável pela fiscalização e o acompanhamento 
do mesmo. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. A Contratante obriga-se a: 

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

B)  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos proviso-
riamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 

C)   Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servi-
dor especialmente designado; 

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

E)  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
14.1.A Contratada obriga-se a: 

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

b) Manter arquivo completo e atualizado de toda documentação e ocorrências da obra (contra-
to, projetos, diário de obras, medições de serviços e outros pertinentes);  
c) Os bens/serviços devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuá-
rio e/ou memorial descritivo; 

d) 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); 

e) 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 produ-
to com avarias ou defeitos; 

f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da pre-
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sente licitação; 

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

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

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

j) 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. 

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

l) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração pública ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à Fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  
 
m) Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer 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. 

 
n) 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. 

 
o) 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.  
 
p) 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. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  
15.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar o cadastramento deste contrato no site do TCM-
GO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da sua publicação oficial, nos termos da 
Instrução Normativa - IN nº 010/2015. 
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15.2. Caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do extrato do presente con-
trato no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, meio oficial de comunicação, publicidade e 
divulgação dos atos normativos e administrativos do Município de Anhanguera, bem como nos 
meios pelos quais se deram a publicação do Aviso do Edital, conforme disposto no art. 61, pa-
rágrafo único da Lei 8.666/93 e no portal do Município de Anhanguera - GO (site internet - 
www.anhanguera.go.gov.br), em atendimento a Lei nº 12.527/11. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS GENERALIDADES 
16.1. Qualquer irregularidade constatada pela CONTRATADA, que apresente incompatibilidade 
de elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE, com a execução da obra a ser CONTRA-
TADA, deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, 
em consonância com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
16.2. Sob nenhum pretexto o CONTRATANTE pagará indenização de danos causados por en-
chentes ou qualquer outro agente físico da natureza. Neste caso, a CONTRATADA deverá pre-
caver-se contra risco, através de seguro especifico ou de outra forma que julgar de sua conve-
niência.  
 
16.3. Não serão indenizadas pelo CONTRATANTE quaisquer despesas decorrentes de mobiliza-
ção e desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como de instalações e retirada de can-
teiro, exceto os casos previstos no item 10.3 deste contrato. 
 
16.4. O contrato não poderá ser transferido ou cedido a terceiros, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
16.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os danos a que vier causar a terceiros, na 
execução deste pacto, respondendo unilateralmente em toda a sua plenitude pelos mesmos. 
 
16.6. É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE o remanejamento, desapropriações e/ou 
indenizações aos munícipes que forem atingidos pelas obras. 
 
16.7. Para solução dos casos omissos, serão utilizadas subsidiariamente as normas do Código 
Civil Brasileiro. 
 
16.8. É parte integrante do presente contrato: 
16.8.1. Proposta de Preços da CONTRATADA; 
 
16.8.2. EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019; 
 
16.8.3. Projeto de Arquitetura e demais projetos complementares; 
 
16.8.4. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. Elege-se o Foro da Comarca de Cumari - GO, para dirimir todas as questões emergentes 
deste contrato, que não puderam ser dirimidas em sede administrativa, com renúncia de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem justas, combinadas e contratadas, assinam este instrumento as partes, por 
seus representantes, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes. 
 

Anhanguera - GO, ______ de ________________ de 2019 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX 

CONTRATANTE 
 
 

____________________ 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
1) __________________________ 

 
Nome: 
CPF: 

 
2) __________________________ 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO XVI 
 

(Modelo) - DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 
 

 
 

A empresa ____________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº _______________________, por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr(a) _______________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, 
abrir mão da VISITA TÉCNICA ao local da execução da obra referente a TOMADA DE 
PREÇOS nº 001/2019 conforme dispõe o edital da licitação em referência. 

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

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

___________, ___ de _________ de 2019. 
 
 

Representante Legal da empresa 
 
 

Ou 
 
 

_______________________________ 
Responsável da empresa 

 
 

  

 


