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AUTUAÇÃO

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAJÁ, nomeados pelos Decretos n° 932/2017, reunidos na sala da
Comissão na Sede deste Órgão, sito à Rua Antônio Nunes da Silva nº 235, Centro,
de conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n. 8.666/93 de 21
de Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de
1.994, o competente edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, para
contratação empresa para prestar de serviços de consultoria ambiental, para criação
de unidade de conservação localizado no município de Itajá, visando atender as
necessidades do Município de Itajá, conforme especificações do Termo de
Referência – Anexo I do Edital.

Sala da Comissão Permanente de Licitação aos 7 dias do mês de
agosto de 2017.

MARCELO FARIA SANTOS
Pregoeiro
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PREÂMBULO

PREGÃO PRESENCIAL
TIPO
JULGAMENTO
INTERESSADO
OBJETO
DATA DA ABERTURA DO
CERTAME
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO

NORMAS LEGAIS

ENDEREÇO NA INTERNET
DECRETO DE NOMEAÇÃO
PREGOEIRO
LOCAL DA REALIZAÇÃO

Nº 018/2017
Menor Preço
Menor Preço
MUNICIPIO DE ITAJÁ-GO
CONTRATAÇÃO
DE
CONSULTORIA
ASSESSORIA AMBIENTAL.

E

25/08/2017
8:30 (horário de Brasília)
Esta licitação será realizada de acordo com a
Lei nº 10.520/2002,
e
subsidiariamente
pela
Lei
nº 8.666/1993 e alterações
posteriores e, além das demais
normas
pertinentes, desde que não colidentes com o
primeiro dos diplomas legais mencionados,
obedecendo ainda às determinações deste
edital, suas especificações e respectivos
anexos.
www.itaja.go.gov.br/
932/2017
Prefeitura Municipal de Itajá/GO – Rua Antônio
Nunes da Silva nº 235, centro.

Na hipótese de não haver expediente na data acima referida, fica este
certame automaticamente, transferido para o dia útil subsequente àquele, na mesma
hora e local.
O edital e seus anexos, assim como os demais documentos pertinentes à licitação em
apreço poderão ser examinados no local supracitado, em horário comercial e poderão
ser retirados junto ao pregoeiro substituto e/ou membros da equipe de apoio, na sala de
Licitações.
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PREGÃO PRESENCIAL nº. 018/2017

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Pregão Presencial para a CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL, conforme ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA.
2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1. Os serviços objeto deste certame serão prestados diretamente no Município de
Itajá – Estado de Goiás, em conformidade com as indicações contidas no Anexo I –
Termo de Referência.
3. DAS PESSOAS QUE PODEM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste PREGÃO os interessados que pertencem ao ramo de
atividade do objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, no ato da abertura
da sessão.
3.2. Será permitida a participação deste Pregão, através de remessa postal,
observado a tempestividade da recepção dos documentos e as restrições previstas
no item 7 - DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO.
3.3. O Licitante, que incluído como membro de uma associação, ou grupo, suas
filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro,
somente poderá apresentar uma única proposta.
3.4. Para tais efeitos entende-se, que fazem parte de um mesmo grupo econômico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em
mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou
subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
4. DAS PESSOAS IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
4.1. Estará impedida de participar deste processo licitatório a pessoa que:
a) esteja sob decretação de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
b) esteja com o direito de participar de licitações e contratações suspenso com a
Administração Direta ou Indireta Municipal;
c) tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal;
d) tenha agente público integrante do órgão promotor e/ou do órgão solicitante da
licitação, que participe da empresa na qualidade de sócio, dirigente ou responsável
técnico, vedada também sua participação indireta;
e) não contenha no seu CONTRATO ou estatuto social finalidade ou objetivo
compatível com o objeto deste PREGÃO;
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f) que esteja reunida em consórcio sob qualquer forma ou constituição;
g) juntas pretenderem participar do certame, enquanto controladoras, coligadas,
subsidiárias ou que tenham sócio comum entre si, independente da forma ou
constituição, para preservar o princípio do sigilo da proposta.
h) Constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria Geral da União - CGU, constante no portal da internet
www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO
5.1. Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura
da sessão pública deste PREGÃO, devendo identificar-se, exibindo Cédula de
Identidade ou documento equivalente, para em seguida fazer a entrega dos
envelopes, conforme subitens abaixo.
5.2. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar
o Estatuto ou Contrato Social juntamente com a (s) alteração (ões) que comprovem
sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para
exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em
ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em
que se deu a eleição.
5.3. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento
Público ou Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório,
outorgando expressamente poderes para formular ofertas e lances de preços, emitir
declaração, receber intimação, interpor recurso e renunciar à sua interposição, assim
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante.
5.4. A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o
Contrato Social e suas alterações, ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da
Diretoria em exercício, para se estabelecer a competência da outorga.
5.5. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se
refere este item 6, não excluirão o Licitante do certame, mas impedirão o seu
representante de se manifestar e de responder pela empresa Licitante, de formular
propostas e lances verbais, interpor recursos e de praticar qualquer outro ato
inerente a este certame, salvo apresentar contrarrazões.
5.6. O representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser
substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada
a restrição constante do subitem 6.8.
5.7. Ainda n a f a s e d e c r e d e n c i a m e n t o , o s r e p r e s e n t a n t e s l e g a i s o u
a g e n t e s credenciados deverão ainda, apresentar declaração de pleno cumprimento
dos requisitos de habilitação deste processo licitatório, conforme modelo Anexo VI,
fora do envelope que contém os documentos para o credenciamento.
5.7.1. Caso os representantes legais e/ou procuradores não tenham trazido a
declaração do Anexo VI, poderão firmá-la conforme modelo, até o momento de
abertura dos envelopes de proposta de preços.
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5.8. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou
procurador para mais de uma empresa licitante, para disputar o mesmo item.
5.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar
123/06, a microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
alternativamente nesta fase de credenciamento:
a) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
conforme modelo no Anexo III, ou
b) Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal
da Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.gov.br, ou
c) Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do Art. 8º da Instrução
Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do Diretor do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC, que não tem prazo de vencimento, ou
d) Qualquer outro registro de cadastro oficial.
6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
6.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada Licitante
entregará a(o) Pregoeira(o) e seus auxiliares, na sessão pública os seguintes
documentos:
a) Documentos relacionados no item anterior de Credenciamento e Representação,
conforme situação individual de cada licitante, junto com a Declaração dando ciência
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme o subitem 6.7;
b) 1 (um) envelope contendo a proposta de preços (ENVELOPE Nº 1);
c) 1 (um) envelope contendo os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 2);
d) 1(um) envelope contendo o documento de credenciamento (Anexo II –
Declaração que cumpre os requisitos do edital), (ENVELOPE N º. 3), para os casos
em que o licitante participe do processo licitatório através de remessa postal.
6.2. Não será admitido o encaminhamento de propostas de preços ou
documentação de habilitação via fax ou por outro meio eletrônico.
6.3. Após o início da abertura dos envelopes não serão aceitas, juntada ou
substituição de quaisquer documentos que alterem a substância da proposta.
6.4. A entrega dos envelopes não conferirá aos Licitantes qualquer direito em face
da licitação, observadas as prescrições da legislação específica.
6.5. Os envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação deverão
conter, obrigatoriamente, o disposto nos subitens que se seguem.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. O envelope da proposta deverá conter, em sua parte externa, a seguinte
identificação:
ENVELOPE N° 1
PROPOSTAS DE PREÇOS À
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ - GOIÁS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2017
NOME COMPLETO DA LICITANTE
CNPJ/CPF :
e-mail:
Endereço e telefone:
7.2. A proposta de preço deverá ser em moeda corrente nacional, em seus itens
individuais e numericamente e por extenso em seu valor unitário e apresentada em
língua portuguesa, datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico em 1
(uma) via, em papel timbrado do Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
contendo as especificações do objeto a que se refere esta licitação, devendo ainda
ser numerada, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, por seu
representante legal ou procurador, com poderes para o exercício da representação,
na forma do item 6, deste Edital
7.2.1. Para fins da presente licitação, entende-se por valor unitário, o valor
correspondente à parcela mensal dos serviços.
7.3. Os licitantes poderão cotar um ou mais objetos descritos no Termo de Referência
- Anexo I, conforme modelo de proposta constante do Anexo IX.
7.4. A proposta de preços deverá conter o nome e o endereço completo do Licitante,
seus números de telefone e de fax, bem como seu endereço eletrônico (e-mail), para
fins de eventuais contatos, e fazer referência como indicado para o endereçamento
do envelope acima citado mencionando a modalidade Pregão Presencial Nº
018/2017.
7.5. A proposta de preço deverá consignar expressamente o Preço Unitário e Total
(em valor numérico) do objeto licitado, incluindo todos os custos e despesas, tais
como custos diretos e indiretos (inclusive tributos, encargos sociais e trabalhistas,
contribuições parafiscais), assim como o prazo mínimo da proposta estabelecido
neste edital, além de quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do
objeto desta licitação, descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, e
totalizado conforme ANEXO IX – MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL.
7.6. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo admitidos pleitos
de acréscimos a esse ou a qualquer título.
7.7. A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou
quaisquer condições ou vantagens que induzam o julgamento.
7.8. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na
proposta, prevalecerá o valor por extenso, ou divergência entre o valor unitário e o
valor total, será considerado o valor unitário.
7.9. O prazo mínimo de validade das propostas de preços será de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação. Caso não conste o prazo na proposta,
esta será considerada válida pelo referido período.
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8. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
8.1. No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, antes do início da
sessão, os Licitantes devem comprovar, por instrumento próprio, poderes para
praticar todos os atos inerentes ao certame, entre eles, formulação de ofertas e
lances verbais, conforme prevê o credenciamento neste Edital.
8.2. Iniciada a abertura dos envelopes de propostas, não será permitida a
participação no certame de outros licitantes;
8.3. Aprovados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos
representantes legais ou procuradores dos Licitantes.
8.4. O julgamento das propostas observará a seguinte ordem:
a) abertura da proposta de preço;
b) conformidade da proposta;
c) ordenação dos proponentes em ordem crescente para ofertar lance;
d) fase de lances;
e) definição da proposta classificada em 1º lugar;
f) aplicação da LC 123/2006;
g) negociação com a(o) pregoeira(o);
h) declaração da proposta classificada em 1º lugar;
i) rodada única de lances para aferição do 2º e demais colocados;
j) aceitação;
k) habilitação;
l) declaração vencedor;
m) adjudicação.
8.5. Aberta a sessão, após o credenciamento, os interessados ou seus
representantes legais entregarão a(o) pregoeira(o), em envelopes separados, a
proposta de preços e a documentação de habilitação;
8.5.1. Serão considerados nesta fase todos os envelopes entregues até o horário de
abertura do envelope proposta de preços.
8.6. PROPOSTA DE PREÇOS - Constatada a inviolabilidade dos envelopes, a(o)
Pregoeira(o) procederá à abertura do ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS.
8.7. As Propostas de Preços serão organizadas em ordem crescente de preços e
rubricadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e ao final da sessão submetida
aos Licitantes presentes, para querendo, rubricá-las.
8.7.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado critério de menor
preço unitário, conforme definido no preâmbulo deste Edital, observadas as
especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade exigidos no
Edital.
8.7.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
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8.8. Na análise de conformidade das propostas, será verificado o atendimento do
detalhamento geral das especificações e condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.
8.9. A análise da aceitabilidade e classificação das propostas de preços
compreenderá o exame da compatibilidade das ofertas com as especificações e
condições de fornecimento indicadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
8.10. Serão consideradas inaceitáveis e desclassificadas as propostas:
a) que não atenderem às condições exigidas neste Edital e em seus Anexos.
b) cujos preços forem excessivos em relação aos valores estimados pelo órgão que
autorizou a presente licitação;
c) cujos preços totais forem simbólicos ou irrisórios, ou manifestamente inexeqüíveis.
Serão considerados inexeqüíveis aqueles preços cuja viabilidade não tenha sido
demonstrada pelo Licitante, quando requeridos.
8.11. Fase de Lances - Participarão da fase de lances todos os licitantes
credenciados com poderes para ofertar lances e cuja proposta esteja em
conformidade com o edital.
8.12. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes ao anteriormente ofertado pelo concorrente.
8.13. A ordem para os licitantes ofertarem lance será em rodada de lance, com
valores crescentes. Iniciando-se pelo lance do proponente da menor proposta de
preços até o último lance pertencente à proposta de maior valor, estabelecida como
rodada completa de lances.
8.14. É garantido ao licitante o direito de ofertar lance em cada rodada completa, até
que desista da disputa, ou quando na abertura da rodada de lances só restar sua
proposta.
8.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela(o)
pregoeira(o), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.16. Iniciada a primeira rodada de lances, esta só se encerrará quando todos os
licitantes presentes tiverem se manifestado, iniciando-se em seguida novas rodadas,
com exclusão dos desistentes, até quando na abertura da última rodada de lances
só restar uma proposta – sem concorrente para cobri-la, que será definida como
proposta classificada em 1º lugar.
8.17. Encerrada a fase de lances com a definição da proposta classificada em 1º
lugar, será assegurado nos termos do art. 45, I da Lei Complementar nº 123/2006,
preferência para contratações de microempresas e empresas de pequeno porte,
mediante aplicação do empate ficto, entendendo-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor
classificada.
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8.18. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta, menor que a classificada em primeiro
lugar nos lances, sob pena de preclusão de seu direito de preferência;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma do inciso anterior, será convocada a remanescente que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem anterior, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito. Havendo empate, será realizado sorteio;
III - o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.19. Finalizada a etapa da opção do direito de preferência, a(o) Pregoeira(o)
negociará com o detentor da proposta classificada em 1º lugar na fase de lances e
em seguida examinará quanto à aceitabilidade do preço em relação ao estimado
para a contratação e sua exequibilidade, caso positivo, declarará a proposta como
classificada em 1º lugar.
8.20. Em seguida, será realizada uma única rodada de lances com todos os licitantes,
a exceção do primeiro classificado para determinar o segundo e demais colocados, na
ordem de lances já estabelecida no item 9.13. Nesta rodada de lances o licitante
poderá ofertar lance com valor inferior ao último por ele mesmo ofertado e diferente
dos já registrados pelo pregoeiro.
8.21. Haverá empate entre dois ou mais licitantes quando houver igualdade de
preços entre as propostas escritas e não haja lances para definir o desempate.
Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a
sessão do presente Pregão.
8.22. Fase de Habilitação - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o
Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO do Licitante que apresentou a proposta classificada em 1º lugar, para
verificação do atendimento às condições de habilitação fixadas neste Edital,
observado o saneamento previsto no item 9.29 e o seguinte procedimento:
8.22.1. Se a proposta classificada pertencer a uma microempresa ou empresa de
pequeno porte e cumprir os requisitos de habilitação do edital será declarada
vencedora. Se a documentação quanto à regularidade fiscal apresentar alguma
restrição, ainda assim, será declarada vencedora e assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, para regularização, iniciando-se a contagem do prazo a partir deste
momento, podendo ser prorrogado por igual prazo, a critério da Administração
Pública.
8.22.1.1. Caso o licitante não regularize sua situação fiscal será inabilitada e a(o)
Pregoeira(o) fará a abertura do envelope da documentação do licitante da proposta
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente.
8.22.2. Se a proposta classificada não pertencer a microempresa ou empresa de
pequeno porte e cumprir os requisitos de habilitação do edital será declarada
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vencedora. Caso contrário, a(o) Pregoeira(o) chamará o licitante da proposta
classificada em segundo lugar, negociará o preço e em seguida procederá ao exame
da habilitação, e assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam,
integralmente, aos requisitos contidos no Edital, quando o licitante habilitado será
declarado vencedor.
8.23. Se a melhor proposta não for aceitável, ou se a licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
8.24. O Licitante declarado vencedor deverá apresentar a(ao) Pregoeira(o), no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis após a sessão que lhe adjudicou o objeto deste
pregão, nova proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado. O
descumprimento dessa condição importará na decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à administração do
órgão promotor do certame, convocar os licitantes remanescentes na ordem de
classificação.
8.26. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão
verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma
seguinte:
8.26.1. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;
8.26.2. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será
corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
8.26.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;
8.26.4. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retificando-se a soma; - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus
Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos pela(o)
Pregoeira(o) da forma seguinte:
8.26.1. Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;
8.26.2. Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o resultado será
corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
8.26.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;
8.26.4. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retificando-se a soma;
8.26.5. Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação.
8.27. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão Presencial.
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8.28. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos
e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
8.29. Havendo falha da documentação habilitatória, desde que esta retrate situação
fática ou jurídica já existente na data estipulada da abertura da licitação, será aberto
o prazo para seu saneamento em dois dias úteis, sob pena de inabilitação e abertura
de procedimento para aplicação de multa.
8.30. A melhor proposta que atender as exigências do Edital será declarada
vencedora, sendo lhe adjudicado o objeto do certame pela(o) Pregoeira(o) ou pela
autoridade do órgão promotor da licitação no caso de interposição de recurso.
9. HABILITAÇÃO.
9.1. Os documentos para habilitação deverão ser entregues em envelope não
transparente,
fechado,
contendo
a
seguinte
inscrição:
ENVELOPE N° 2
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ - GOIÁS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2017
NOME COMPLETO DA LICITANTE
CNPJ/CPF :
e-mail:
Endereço e telefone:
9.1.1: PESSOA JURÍDICA:
9.2. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do
licitante, com o número do CNPJ preferencialmente, e com endereço respectivo,
devendo ser observado o seguinte:
9.2.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número
do CNPJ da matriz, ou;
9.2.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o numero
do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por
constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento
comprobatório de autorização para a centralização, ou; se o licitante for a matriz e a
prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o
numero do CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
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9.2.3. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ
da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em
nome da Matriz.
9.3. Habilitação Jurídica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresárias;
d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade
com a Fazenda Federal;
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo
Estado relativo ao domicílio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo
Estado relativa ao domicílio ou sede do Licitante, da Dívida Ativa da Fazenda
Estadual;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pelo Município relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRS, emitido pela Caixa
Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço;
g) Certidão Negativa de Débito – CND, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
9.5. Qualificação Econômico-Financeira
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a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão
Negativa de Ação Cível em que não conste ação de falência/recuperação
judicial/concordata/extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
9.6. Outras Comprovações
I. Declaração subscrita por representante legal da licitante (Modelos Anexos IV e
V), elaborada em papel timbrado, atestando que:
a) Cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal;
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na
forma do § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93;
9.7. As certidões apresentadas com prazo de validade expirado acarretarão a
inabilitação do Licitante, ultrapassado o prazo para saneamento. As certidões que não
possuírem prazo de validade, somente serão aceitas se as datas de emissão não
excederem a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para a entrega e
abertura dos envelopes.
10. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato
convocatório deste PREGÃO em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública.
10.2. Caberá a(ao) Pregoeira(o) decidir sobre a petição no prazo de 1 (um) dia útil.
10.3. O esclarecimento ou a impugnação deverá ser encaminhada por escrito,
mencionando o número deste PREGÃO e endereçada ao Pregoeiro protocolado na
sede da Prefeitura de Itajá, sito na Praça Sebastião Assis Freitas nº 18, Centro.
10.4. Não serão conhecidas impugnações e/ou esclarecimentos, que não observem
a prescrição dos subitens 10.1 e 10.3.
10.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
10.6. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
11. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento será o responsável
pelos atos de controle e administração do Contrato decorrentes desta licitação e
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários participantes extraordinários,
respeitada a ordem de classificação e a forma de prestação dos serviços e o
prestador para o qual será emitido o pedido.
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11.2. A convocação do vencedor, pelo Município, será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo
pedido;
11.3. O prestador convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não
retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas no
Contrato, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. Quando comprovada uma
dessas hipóteses, o Município poderá indicar o próximo prestador registrado na ata a
ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
12. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
12.1. Os licitantes Contratados estarão obrigados a aceitar o acréscimo ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o § 1º do art. 65, da Lei
nº. 8.666/93.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
13.1. A empresa contratada obriga-se a cumprir os encargos constantes deste Edital
e seus Anexos, sem prejuízo das decorrentes das normas e da natureza da atividade.
14. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE
14.1. O Município obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas neste Edital e
seus anexos.
15. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
15.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução
dos preços praticados no mercado;
15.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar
por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório.
15.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do Contrato, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente Contratado será convocado pelo Município para
alteração, por aditamento, do preço do Contrato.
16. DA RESCISÃO
16.1. O Prestador dos Serviços terá o seu Contrato será rescindido, por intermédio
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
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16.1.1. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências do Contrato, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
16.1.2. o seu preço contratado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
16.2. Por iniciativa do Município, quando:
16.2.1. não aceitar reduzir o preço contratado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
16.2.2. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
16.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
16.2.4. não cumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
16.2.5. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes do Contrato;
16.2.6. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas no Contrato ou nos pedidos dela decorrentes.
17 DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado após a entrega efetiva do serviço, via de depósito
bancário ou através de cheque, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas,
emitidas em moeda corrente nacional, correspondente a efetiva comprovação da
prestação de serviços aceita pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, depois de
recebido e atestado a Nota Fiscal, devidamente aprovado pelo departamento
competente, observando-se a validade das documentações obrigatórias e parciais;
17.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada através de ordem
bancária, devendo para isto ficar explicitado na proposta o nome e o número do
Banco, a Agência e a Conta corrente em que deverá ser efetivado o credito ou por
cheque, após a aceitação da prestação de serviço pela Administração;
5.3. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na
alínea d, do inciso II da Lei 8.666/93.
18. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO (OBSERVAR ART. 62 DA LEI
8.666/93)
18.1. A adjudicatária deverá, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da
convocação para assinatura do contrato, comparecer no endereço indicado pelo
órgão.
18.2. A adjudicatária deve manter, durante toda a vigência da contratação, as
condições de habilitação exigidas na licitação.
18.3. Se, por ocasião da formalização da contratação, as certidões de regularidade de
débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e a Fazenda Nacional e Fazenda Estadual
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da
União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo
a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
18.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua
situação de regularidade de que trata o subitem 10.4 deste item, mediante a
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob
pena de a contratação não se realizar.
18.5. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou ainda,
quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar a retirar
o empenho, serão convocadas as demais licitantes na ordem de classificação com
vistas à contratação.
19. DOS RECURSOS
19.1. Declarado o vencedor da licitação, qualquer licitante poderá manifestar a
intenção de interpor recurso no final da sessão, sob pena da decadência do direito
de recurso, com registro em ata da síntese das razões de sua impugnação, podendo
os interessados juntar memoriais no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, ficando
os demais, desde logo, intimados a impugnar as razões do recurso (contrarrazões)
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos.
19.2. Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o
direito que a licitante deseja ser revisto pela autoridade superior àquela que proferiu
a decisão.
19.3. Considerando o conteúdo da intenção da licitante, caberá a(ao) Pregoeira(o)
aceitar ou rejeitar de imediato, ou seja, proceder ao juízo de admissibilidade do
mesmo, na própria sessão, sendo os motivos da decisão informados na ata da
sessão;
19.4. A síntese e os memoriais das razões do recurso deverão apresentar os motivos
da discordância do Licitante, e as contrarrazões, os motivos pertinentes de
impugnação às razões de recurso correspondentes.
19.5. Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível, assinados
pelos representantes legais, ou procuradores com poderes específicos, devidamente
constituídos na forma do item 5, deste Edital, dirigidos a autoridade competente do
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órgão licitante e, necessariamente entregues e protocolizados no Departamento de
Licitações, situada na Praça Sebastião Assis Freitas, 18, centro até as 13:15 horas.
19.6. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
19.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
19.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
19.9. Julgados os recursos pela autoridade do órgão promotor da licitação, o objeto
do certame será homologado pela autoridade competente do órgão que autorizou
esta licitação ao Licitante declarado vencedor.
19.10. Após a homologação da licitação, o Licitante vencedor será convocado para
assinar o Contrato objeto deste certame.
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às
sanções previstas legislação relacionada a compras e licitações.
20.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada
monetariamente e com aplicação de juros, fixados segundo os índices e taxas
utilizados na cobrança dos créditos não tributários da Fazenda Pública Municipal,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrados judicialmente.
20.3. O atraso na entrega dos serviços para efeito de cálculo da multa será contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do ilícito administrativo, se dia de
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.5. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo órgão.
20.6. O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser
descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município, acrescido de juros
moratório de 1% (um por cento) ao mês.
20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas em sistema mantido no
Município, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
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20.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
20.9. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente
justificável e aceito, submetido à aprovação da autoridade competente – pelo
Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação durante a
realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela
autoridade do órgão solicitante durante a execução do contrato.
20.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
20.11. Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos
itens anteriores, poderão ser aplicadas outras penalidades previstas em legislação
específica, subsidiariamente.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas visando à
ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam os interesses
do órgão que autorizou a licitação, a finalidade e a segurança da contratação.
21.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.
21.3. É facultada a(ao) Pregoeira(o) ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar no ato da sessão pública.
21.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
21.7. Nos termos do art. 63 da Lei nº. 8.666/93, a consulta ao processo desta
licitação, bem como a extração de cópias de documentos, deverão ser solicitadas
por escrito, ao Departamento de Licitações.
21.8. O edital e seus anexos poderão ser solicitados gratuitamente pelo email:
pmi.itaja.go@hotmail.com.
21.9. Fica assegurado a autoridade do órgão superior o direito de no interesse da
Administração revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
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dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, bem como anulá-la
por ilegalidade. Nestas hipóteses não caberá indenização aos licitantes.
21.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
21.11. Compete a(ao) Pregoeira(o):
a) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo legal para apresentação de
propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação
das propostas;
b) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova
data de realização da sessão pública.
21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Prefeitura.
21.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente
fixado, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
21.14. Todas as referências de tempo/horário contidas neste Edital, no aviso e durante
a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília.
21.15. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos, datas e
vencimentos previstos neste Edital serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do
primeiro dia útil imediatamente subseqüente à normalização da situação.
21.16. A participação do Licitante implica a aceitação integral e irretratável dos termos
do presente Edital, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento
de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto desta Licitação.
21.17. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original,
ou por qualquer processo de cópias autenticadas em Cartório ou por cópias não
autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência e autenticação
por servidor da Prefeitura de Itajá.
21.18. As certidões que tenham sua autenticidade, sujeitas a verificação nos endereços
indicados em site da internet pelo Órgão emissor, não necessitarão ser autenticadas na
forma indicada no subitem acima. Esta faculdade, todavia, não dispensa a apresentação
destas certidões.
21.19. Os envelopes de habilitação permanecerão fechados, em poder da(o) Pregoeira(o),
por 60 (sessenta) dias a contar da sessão de abertura. Após este prazo os Licitantes
terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirá-los no Departamento de Licitações.
Decorrido este prazo, os documentos que não forem retirados serão inutilizados.
21.20. Até a entrega da Nota de Empenho ou da Ordem/Autorização dos Serviços, poderá a
licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o Município tiver conhecimento de qualquer
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fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
21.21. A presente contratação poderá ser alterado por necessidade ou mediante acordo entre
as partes, observada a legislação pertinente e o interesse público, devidamente justificadas
nos termos dos artigos 57 e 65, ambos da Lei Federal n. º
8.666 de 21 de junho de 1993.
21.22. Nos casos de retificação do edital, prorrogação, reabertura do certame interrompido
por qualquer motivo ou suspensão da abertura, o licitante será notificado, para nele intervir se
for do seu interesse.
21.23. Os casos omissos serão resolvidos pela(o) Pregoeira(o), com observância das
disposições constantes da Lei n° 8.666/93.
21.24. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
21.25. Fica constituído o Foro da Cidade de Caçú – Goiás. para solucionar eventuais litígios,
com prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Itajá/GO, aos 7 dias de agosto de 2017.

____________________________________
MARCELO FARIA SANTOS
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
Contratação empresa para prestar de serviços de consultoria ambiental, para criação
de unidade de conservação localizado no município de Itajá, nos padrões definidos
pela Legislação vigente, visando atender as necessidades do Município.
ORÇAMENTO

contratação empresa para prestar de serviços de consultoria
ambiental, para criação de unidade de conservação
localizado no município de Itajá

VALOR MÉDIO

25.666,67

1.2. O custo estimado total será de R$ 25.666,67 (vinte e cinco mil seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme estimativa de preço
realizada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, anexa ao processo
administrativo.
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
2.1. A presente solicitação tem como fundamento a necessidade dos serviços
previstos no objeto e respectiva descrição, haja vista serem essenciais para
cumprimento dos protocolos legais ambientais, preservação e recuperação do meio
ambiente e acesso a recursos financeiros.
Uma administração pública sem uma assessoria ambiental está fadada ao fracasso
no cumprimento do dever de proteger o meio ambiente, por isso, a necessidade de
trabalho profissional especializado na área ambiental.
Os procedimentos deste estudo ambiental são os inerentes às atividades ambientais
que necessitam ser acompanhados pelo órgão ambiental do município.
Assim, é justificável a contratação de um Prestador de Serviços Ambientais para
responsabilizar especificamente pelos procedimentos deste estudo Ambiental e
assessoria ambiental, garantindo assim, a observância da legalidade na prática
destes atos.
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3. VIGÊNCIA
3.1. O contrato celebrado terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia
31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57 da Lei nº
8.666/93.
4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. São Obrigações da Contratada:
Diagnóstico Ambiental

 Meio Biótico
 Caracterização dos ecossistemas da área de influência destacando-se a cobertura natural e
antrópica.
 Estudo da flora e levantamento florestal.
 Caracterização da fauna com amostragem em campo, bem como dados secundários.
 Descrição da inter-relação Fauna e Flora, bem como descrição das áreas para corredores
ecológicos.
 Descrição e caracterização de espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, de
interesse econômico, científico e epidemiológico.
 Descrição do ecossistema aquático da área de influência.


 Meio Físico

 Descrição da geologia, geomorfologia, clima, solos e recursos hídricos. Estudos não
interventivos com vistoria de campo e análise de dados secundários.
 Qualidade do ar com emissão de laudo de ruído ambiental.
 Qualidade da água com amostragem nos dois principais cursos d’água no segmento.


 Meio Socioeconômico

 Caracterização da dinâmica populacional com: Distribuição da população, urbanização,
deslocamentos e fluxos migratórios.
 Descrição do uso e ocupação com: Caracterização rural e urbana, atividades econômicas,
infraestrutura.
 Estudo do nível de vida com estrutura ocupacional do setor econômico, caracterização da
rede de ensino, serviços de saúde, lazer, segurança, turismo e alimentação.


 Cartografia e Geoprocessamento

 Apresentação de mapas temáticos em todos os meios – Físico, Biótico e Sódico.
 Mapas de Geologia, Geomorfologia, Recursos Hídricos, Pedologia, Susceptibilidade a
Erosões, Áreas de Influências, Localização, Uso e Ocupação, Fitofisionomias Florestais,
Hidrologia.

 Prognóstico e Avaliação dos Impactos
 Impactos ambientais do meio biótico;
Rua: Antonio Nunes da Silva, Nº 235 - Centro - CEP 75.815-000 – Itajá – Goiás Fone: (64) 3648-7500
Site: www.itaja.go.gov.br Email/MSN: compras_itaja@hotmail.com Fax: (64) 3648-1120

Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Itajá
Secretaria Municipal da Administração
Divisão de Compras e Licitações
CNPJ 02.186.757/0001- 47

 Impactos ambientais do meio físico;
 Impactos ambientais do meio socioeconômico;
 Impactos ambientais no meio arqueológico
 Matriz de interação de impactos ambientais.

 Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas
 Descrição de medidas mitigadoras para meio biótico;
 Descrição de medidas mitigadoras para o meio físico;
 Descrição de medidas mitigadoras para o meio socioeconômico.
 Descrição de medidas mitigadoras para o meio arqueológico.
 Diagnóstico Ambiental da área de influência;
 Identificação e avaliação dos impactos ambientais resultantes da execução do
empreendimento;
 Consideração dos planos e programas previstos ou em fase de execução na área de
influência do projeto e sua compatibilidade;
 Definição das Medidas Mitigadoras e efeito esperado;
 Programa de acompanhamento e Monitoramento dos Impactos;
 Conclusões e Comentários.
 Realizações de audiências públicas;
4.2 – São Obrigações da Contratante:
a). Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada e efetuar
o pagamento de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas neste
contrato;
b) Proporcionar à pessoa contratada as facilidades necessárias para a execução do
contrato e fornecer todas as informações relacionadas com o objeto;
c) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
d) Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades,
sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. O pagamento será efetuado após a entrega efetiva do serviço, via de depósito
bancário ou através de cheque, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas,
emitidas em moeda corrente nacional, correspondente a efetiva comprovação da
prestação de serviços aceita pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, depois de
recebido e atestado a Nota Fiscal, devidamente aprovado pelo departamento
competente, observando-se a validade das documentações obrigatórias e parciais;
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5.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada através de ordem bancária,
devendo para isto ficar explicitado na proposta o nome e o número do Banco, a
Agência e a Conta corrente em que deverá ser efetivado o credito ou por cheque,
após a aceitação da prestação de serviço pela Administração;
5.3. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na
alínea d, do inciso II da Lei 8.666/93.
6. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Responsável pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
7. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
7.1. Os serviços ora contratados serão executados preferencialmente na sede da
Secretaria do Meio Ambiente do Município de Itajá, Goiás, podendo, no entanto, ser
executado em outras localidades que se fizerem necessário. Por se tratar de serviços
profissionais contínuos, estes são prestados de forma direta e rotineira durante o
período previsto no contrato.
Itajá – Go, 7 de agosto de 2017.

_______________________________________________

Wanderson Martins Lacerda de Assis
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
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ANEXO II (FORA DOS ENVELOPES) CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
Prefeitura Municipal de Itajá
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2017
Assunto: Credenciamento
A empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
, localizada
na
cidade de
, na
, neste ato representada por seu
,
Sr.
, brasileiro,
,comerciante, inscrito no
CPF/MF sob o nº
e portador da CI-RG nº
-SSP,
nomeia e constitui seu bastante procurador, Sr._
,
brasileiro,_
,
, inscrito no CPF/MF sob o nº
e portador da CI-RG nº
-SSP, residente e domiciliado na cidade de
, na
, para representar a
empresa na abertura e julgamento da licitação – modalidade Pregão Presencial nº
018/2017, da Prefeitura Municipal de Itajá, Estado de Goiás, com poderes para
praticar todo e qualquer ato necessário ao bom andamento do processo licitatório,
formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, desde o
credenciamento e apresentação dos envelopes até sua homologação, podendo
inclusive interpor e desistir de recursos, dando por firme e valioso todos os atos
praticados.
Local,

de

de 2017.

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal
CI/RG nº
-
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ANEXO III (FORA DOS ENVELOPES)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
(SOMENTE PARA ME/EPP)
A
Prefeitura Municipal
Itajá - Goiás
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017
(NOME
DA
EMPRESA)_
,
CNPJ
Nº
,
com
sede
,(endereço completo) por intermédio de seu
representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial nº 018/2017,
DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos
do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar 123/2006.
Local,
de
de 2017
(assinatura do representante legal)
Nome ou carimbo do declarante:_
Cargo ou carimbo do declarante:_
Nº da cédula de identidade:_
Telefone, fax e e-mail para contato:
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes por ocasião do credenciamento e estar devidamente
assinada pelo contador.
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro(a), após a abertura da Sessão, antes e separadamente
dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006 anexando
também a Certidão da Junta Comercial comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme
artigo 8º da DNRC nº 103 de
30/04/2009, com data de emissão não superior a 60 dias consecutivos ou Comprovação de Inscrição como
Optante pelo Simples Nacional, esta também com data de emissão não superior a 60(sessenta) dias
consecutivos.
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ANEXO IV (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
DECLARAÇÃO CUMPRINDO O DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CF/88

A
Prefeitura Municipal
Itajá - Goiás
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017

A empresa

, inscrita no CNPJ sob o nº
, sediada na
, por intermédio de seu
representante legal o Sr.
, portador da carteira de
identidade nº
e do CPF nº
, DECLARA para
fins em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
P
or ser verdade, firmamos a presente nesta data.

Local,

de

de 2017.

CI/RG nº Assinatura e Carimbo
(representante legal)

Rua: Antonio Nunes da Silva, Nº 235 - Centro - CEP 75.815-000 – Itajá – Goiás Fone: (64) 3648-7500
Site: www.itaja.go.gov.br Email/MSN: compras_itaja@hotmail.com Fax: (64) 3648-1120

Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Itajá
Secretaria Municipal da Administração
Divisão de Compras e Licitações
CNPJ 02.186.757/0001- 47

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
(ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
A
Prefeitura Municipal de Itajá
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017

(Nome
da
Empresa)
..................................................................,
CNPJ
nº
..............................................,
sediada
em
........................................................,
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, declara para todos os fins de
direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do Artigo 2º, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações subsequentes.
Local,

de

de 2017.

....................................................................
Nome completo e assinatura do declarante
CI/RG nº
-
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ANEXO VI (FORA DOS ENVELOPES)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL
(Art.4º, Inciso VII, Lei Federal nº 10.520/2002)

A
Prefeitura Municipal
Itajá - Goiás
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017
A empresa..............................................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o
nº...................., sediada à Rua/Avenida..............nº.............., Setor/Bairro.........., na
cidade de ............. Estado de .............., DECLARA, sob as penas cabíveis que
possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão nº 018/2017, para a
habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômicofinanceira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de
atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará
aplicação de penalidade a Declarante.
Local,

de

de 2017.

Nome da Empresa do Representante Legal e Assinatura
CI/RG nº
-
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº_____/2017
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ITAJÁGO e __________, tendo por objeto a contratação de
empresa
_____
para
......................................................................... nos termos
abaixo.

Através do presente instrumento de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITAJÁ,
Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob
o n.º 02.186.757/0001-47, com sede na Rua Antônio Nunes da Silva, n.º 235,
Centro, em Itajá-GO, representado pelo Prefeito Municipal Renis César de Oliveira,
brasileiro, casado, portador do RG 1212781 - SSP-GO e inscrito no CPF nº
902.590.681-87, residente e domiciliado na Rua Geraldo Borges de Freitas nº 678,
Jardim Planalto, em Itajá – GO, denominado simplesmente de CONTRATANTE, e,
de outro lado, _____________ _________________, (qualificação), doravante
denominada simplesmente CONTRATADO(A), firmam o presente Contrato,
decorrente do resultado da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº.
018/2017, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente a Lei 8.666/93, e demais normas que regem a matéria,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL
1.1. São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem, o
Edital de Pregão Presencial n°. 018/2017 e seus Anexos, a Proposta da
Contratada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO BJETO
2.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratação empresa para

prestar de serviços de consultoria ambiental, para criação de unidade
de conservação localizado no município de Itajá.
CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1. São obrigações da Contratada:
a. Executar os serviços contratados com presteza, de acordo com o Descritivo no
Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 018/2017.
b. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
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c. Levar ao conhecimento da autoridade superior competente as irregularidades de
que tiver conhecimento em razão do cargo ou função;
d. Atender prontamente as requisições de documentos, informações ou
providências que lhe forem formuladas pela autoridade e pelo público.
e. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhista e previdenciários
incidentes sobre o objeto do contrato.
f. Executar diretamente os serviços, sem transferência de responsabilidade ou
subcontratação.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações da Contratante:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada e
efetuar o pagamento de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas
neste contrato;
b) Proporcionar à pessoa contratada as facilidades necessárias para a execução do
contrato e fornecer todas as informações relacionadas com o objeto;
c) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
d) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
5.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, de acordo com o constante nos parágrafos primeiro e segundo do
artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do
orçamento específico da:
04.122.1423.4.005
33.90.39

Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Outros Serviços de Terceiro – PJ

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA pela execução total dos
serviços, objeto do presente contrato, a importância de R$ --------(
).
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7.2. O pagamento será efetuado após a entrega efetiva do serviço, via de depósito

bancário ou através de cheque, mediante apresentação das Notas Fiscais/Faturas,
emitidas em moeda corrente nacional, correspondente a efetiva comprovação da
prestação de serviços aceita pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, depois de
recebido e atestado a Nota Fiscal, devidamente aprovado pelo departamento
competente, observando-se a validade das documentações obrigatórias e parciais;
7.3 O pagamento será creditado em favor da Contratada através de ordem
bancária, devendo para isto ficar explicitado na proposta o nome e o número do
Banco, a Agência e a Conta corrente em que deverá ser efetivado o credito ou por
cheque, após a aceitação da prestação de serviço pela Administração;

5.3. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o
disposto na alínea d, do inciso II da Lei 8.666/937.5. Será procedida
verificação antes de cada pagamento a ser efetuado a Contratada, quanto a
regularidade fiscal, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique
constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência
Social, a empresa deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita
pela Administração, a sua regularização, ficando o pagamento a ela condicionado.
7.6. Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas,
impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e
percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento
fiscal de cobrança.
7.7. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa
ou contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de
declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante
legal da Contratada, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é
inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e
contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se
da condição, nos termos da lei.
7.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente com o Contratante em favor da Contratada. Caso o mesmo seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário.
7.9. A compensação financeira prevista nessa condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização e o acompanhamento do fornecimento ficará a cargo da unidade
administrativa denominada Departamento de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, por meio de servidor previamente designado, a quem compete verificar
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se a empresa/pessoa está executando corretamente a prestação dos serviços,
obedecendo aos termos do Contrato e aos demais documentos que o integram e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará
ciência à Administração.
8.2. A Contratada sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte
do Contratante.
8.3. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e/ou prepostos.
8.4. Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto e termos do presente
instrumento deverá ser prontamente atendida pela Contratada, sem ônus para o
Contratante.
8.5. A fiscalização se reserva o direito de recusar os serviços executados que não
atenderem as especificações estabelecidas neste Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
9.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura,
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos mediante
termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real
necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do
contrato, nos termos do inciso II do at. 57 da Lei nº 8.666/93, podendo ser alterado,
exceto no tocante ao seu objeto.
CLÁUSULA DECIMA – DAS SANÇÕES
10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato ou outras
incidências no art. 7° da Lei 10.520/02, a Administração do Contratante poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
10.1.1. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados ao Contratante, pela não execução
parcial ou total do contrato.
10.1.2. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e demais cominações legais;
10.1.3. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a contratada tenha iniciado a
prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual
ensejando a sua rescisão.
10.2. As sanções previstas no ítens 10.1.1 e 10.1.2 desta Cláusula poderão ser
aplicadas conjuntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
Rua: Antonio Nunes da Silva, Nº 235 - Centro - CEP 75.815-000 – Itajá – Goiás Fone: (64) 3648-7500
Site: www.itaja.go.gov.br Email/MSN: compras_itaja@hotmail.com Fax: (64) 3648-1120

Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de Itajá
Secretaria Municipal da Administração
Divisão de Compras e Licitações
CNPJ 02.186.757/0001- 47

10.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
10.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Município, e no caso de
suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as
conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei
nº. 8.666/93, e alterações posteriores.
11.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
11.3.1. Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93;
11.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
11.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
11.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
11.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da
Lei nº. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
11.5.1. devolução de garantia;
11.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
11.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o
cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
11.7. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. Da penalidade aplicada caberá recurso à autoridade superior àquela que
aplicou a sanção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, ficando a sanção
sobrestada até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
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lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº.
8.666/1993 e alterações posteriores, combinado com inciso XII do artigo 55, do
referido diploma legal.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
14.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no
Placar da Prefeitura, conforme determina o Parágrafo único, do artigo 61, da Lei
nº. 8.666/1993, e suas alterações.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO FORO
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Itajá - GO, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem
na execução do presente Instrumento.
15.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e
contratado, lavrou-se o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, para
todos os fins de direito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado
conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes
assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Prefeitura Municipal de Itajá/GO, __ de _____ de 2017.

________________________
MUNICÍPIO DE ITAJÁ/GO
Renis Cesar de Oliveira
Prefeito Municipal

_________________________
Empresa....
Contratada

TESTEMUNHAS:
1) Nome: ______________________________________
RG _______________ Assinatura ___________________.

2) Nome: ______________________________________
RG _______________ Assinatura ___________________.
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ANEXO IX
PROPOSTA DE PREÇOS
À Prefeitura Municipal de Itajá– GO.
Ref. Pregão Presencial nº 018/2017
OBJETO: contratação empresa para prestar de serviços de consultoria ambiental,
para criação de unidade de conservação localizado no município de Itajá , por meio
de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2017, tipo Menor Preço. Os
serviços deverão ser executados conforme normas descritas neste edital e seus Anexos,
que integram este edital.

PREÇOS para execução dos serviços objeto desta licitação.
Os preços apresentados compreenderão a prestação dos serviços objetos licitados
no anexo I do Edital mencionado, a qual apresentamos detalhadamente, na
seguinte forma:
1. Apresentamos em anexo declaração de que atendemos todos os requisitos
do Edital e que nos preços apresentados estão inclusos todos os custos diretos e
indiretos, inclusive, impostos e taxas e encargos trabalhistas, constituindo a única
remuneração pelos fornecimentos contratados;
2. Apresentamos em anexo declaração contendo prazo de validade da proposta
de 60 (sessenta) dias contados a partir da sua apresentação;
, inscrito(a)
no CPF/CNPJ
sob o nº
,
com
endereço/sediada
na
, após ter examinado o Edital da licitação,
modalidade Pregão Presencial nº 018/2017 e seus anexos, apresenta PROPOSTA
COMERCIAL, para o objeto em referência.
Local,

de

de 2017.

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal
CI/RG nº

-

-
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