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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 
 

 
1 – PREÂMBULO 
 

INTERESSADO: 
Departamento de Obras e Serviços 
Urbanos 

OBJETO: 

Tomada de preço para contratação de 
empresa, no regime de empreitada 
global, para a reforma, melhoria e 
adequação do Ginásio de Esportes de 
Itajá, com recursos do Governo 
Estadual (AGEAHB), através do 
Processo nº 994/2016 e convênio 
099/2016, e recursos municipais, 
conforme projetos devidamente 
assinados por engenheiro responsável. 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços. 

FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por menor Preço Global. 

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: 126.514,58 

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 27/10/2017, às 09h00min. 

DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 27/10/2017 

HORÁRIO: 09h00min 

LOCAL:  
Prefeitura Municipal de Itajá - Goiás 
Rua Antônio Nunes da Silva nº 235 - 
Centro. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

 

Tipo de Licitação: Menor Preço Por Empreitada Global 

Data: 27/10/2017 

Horário: 09:00 horas  

Local: Departamento de Compras e Licitação – Sede da Prefeitura Municipal de 

Itajá/GO – Rua Antônio Nunes da Silva nº 235 – Setor Central, na cidade de 

Itajá/GO. 

 

O Município de Itajá/GO, por seu Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, Sr. Marcelo Faria Santos, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação, 

modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017, tipo MENOR PREÇO POR 

EMPREITADA GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos. 

 

O procedimento licitatório que dele resultar se fará nos termos da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e alterações e demais normas pertinentes. 

 

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa, no regime de 

empreitada global, para a reforma, melhoria e adequação do Ginásio de Esportes de 

Itajá, com recursos do Governo Estadual (AGEAHB), através do Processo nº 

994/2016 e convênio 099/2016, e recursos municipais, para atender as 

necessidades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, nas formas previstas 

e exigidas nas Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial 

Descritivo, Memória Cálculo e Projetos, nos termos dos Anexos do Edital. 

 

1.2. Os recursos serão oriundos do Governo Estadual (AGEAHB), através do 

Processo nº 994/2016 e convênio 099/2016, sendo o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) através de CHEQUE MORADIA e recursos Municipais na 

ordem de R$ 76.514,58 (setenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e 

oito centavos), e a Obra será construída na RUA JOÃO BATISTA FERREIRA, S/N, 

QD. 39, LT. 01/05 E 25/26, ITAJÁ – GO.     

 

2 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. As despesas com execução do presente Edital serão oriundas do Orçamento 

Anual para 2017 conforme a seguinte dotação:  

 

Processo nº 994/2016 
Convênio 099/2016 
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06 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
04.122.1425.3.04 Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos 
44.90.51 – Obras e Instalações 
 
OBS: R$ 50.000,00 serão pagos através de Cheque Moradia Governo Estadual 
(AGEAHB), através do Processo nº 994/2016 e convênio 099/2016. 
 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Somente poderão participar desta licitação, as empresas que estiverem 

devidamente cadastradas junto ao MUNICIPIO DE ITAJÁ, via Departamento de 

Compras/Licitações, até o final do expediente do dia 26/10/2017 ATÉ ás 12:00 

horas. (Art. 22, §2º-Lei 8.666/93).  

 

3.1.1. Para fins de cadastramento (CRC), é necessário que a empresa interessada 

apresente à Comissão Permanente de Licitação, até a data prevista no item 3.1, os 

seguintes documentos: 

I. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II. 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. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

V. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); emitido nos 

últimos 30(trinta) dias anteriores à data prevista para a realização da licitação. 

VI. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, se houver, 

Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da 

Dívida Ativa da União e da Receita Federal), a Fazenda Estadual e a Fazenda 

Municipal da sede da empresa; 

VIII. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

IX. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

3.2. É expressamente vedada nesta licitação: 

3.2.1. a participação de consórcio ou grupo de empresas. 

3.2.2. a participação simultânea de empresas cujos sócios ou diretores, 

responsáveis técnicos ou integrantes da equipe técnica, pertençam simultaneamente 

a mais de uma empresa licitante. 
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3.2.3. a participação de empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos, que 

sejam funcionários do MUNICIPIO DE ITAJÁ. 

3.2.4. a participação de empresa que houver participado da elaboração do projeto 

respectivo. 

3.2.5. a participação de interessado que não houver cumprido compromissos 

anteriores com o MUNICIPIO DE ITAJÁ/GO, ou que tiver incorrido nas penalidades 

previstas nos incisos III e IV do art. 87, da Lei 8.666/93. 

3.3. Toda documentação apresentada em fotocópia deverá ser autenticada em 

cartório, isto antes do procedimento licitatório, até na data do Cadastramento 

(CRC). 

3.4. A Documentação e a Proposta Comercial deverão ser entregues à 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO na PREFEITURA MUNICIAPL DE 

ITAJÁ, até 09:00 horas do dia 27/10/2017, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 

em envelopes distintos, fechados, e contendo em sua parte externa e fronteira, além 

da razão social, nº do CNPJ e endereço da proponente, os dizeres: 

 

ENVELOPE nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/GO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017 

 

ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/GO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017 

 

4 – DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTOS 

4.1. Para a habilitação os interessados ficam obrigados a apresentar, uma via de 

cada um dos documentos a seguir relacionados, devendo estar contidos no 

envelope DOCUMENTAÇÃO, apresentados em original ou cópia autenticada em 

cartório.  

4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

4.2.1. CRC emitido pelo MUNICIPIO DE ITAJÁ, em plena validade para a data 

prevista para a realização da licitação e compatível com o objeto licitado. 

4.2.2. Cédula de identidade dos sócios que representam a empresa, ou documento 

equivalente com foto; 

4.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.4. 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; 
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4.2.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

4.2.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

4.2.7. Procuração pública ou particular, passada pela licitante, assinada por quem 

de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as 

decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da habilitação e abertura 

das propostas.  É necessário o reconhecimento de firma no caso de instrumento 

particular. A falta do documento previsto neste item não inabilita a licitante, ficando, 

porém, impedido o representante não credenciado de qualquer interferência no 

processo licitatório. 

4.2.8. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, de acordo 

com o modelo do ANEXO III. 

 

4.3. DA REGULARIDADE FISCAL: 

4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); emitido 

nos últimos 30(trinta) dias anteriores à data prevista para a realização da licitação. 

4.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e, se houver, 

estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

4.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da 

Dívida Ativa da União e da Receita Federal), a Fazenda Estadual e a Fazenda 

Municipal da sede da empresa; 

4.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

4.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

4.3.4.  Prova de regularidade relativa á Certidão Negativa de Débito Trabalhista- 

CNDT, demonstrativo situação da regularidade fiscal e trabalhista. 

 

4.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.4.1. Atestado de Visita ao Local da Obra, de acordo com o modelo no ANEXO 

III. 

4.4.1.1. A visita será realizada entre os dias 14 a 26 de outubro de 2017, das 08:00 

às 12:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itajá, em seu Departamento de 

Engenharia, situada na Rua Antônio Nunes da Silva nº 235, Setor Central, nesta 

cidade, com PRÉVIO AGENDAMENTO NO REFERIDO DEPARTAMENTO.  

4.4.1.2. No ato da visita Técnica deverá ser apresentado somente o CRQ 

(Certidão de Registro e Quitação) da Empresa no CREA ou de outro órgão 

competente.  
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4.4.1.3. O Atestado de Visita somente será entregue pelo representante do 

Município após a vista ao local da obra. 

4.4.2. Certidão de Registro e Quitação do CREA - Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou outro órgão competente, com jurisdição 

sobre o domicílio da sede da licitante, atualizado e dentro da validade, da licitante 

(empresa) e dos responsáveis técnicos que atenderão os itens 4.4.3 do Edital. 

4.4.3. Capacitação técnico-profissional, comprovada através do licitante de 

possuir em seu quadro técnico permanente, na data da Licitação, engenheiro civil 

ou arquiteto, que sejam responsáveis técnicos da empresa, detentores de 

atestado(s) de responsabilidade técnica emitidos por órgão ou entidade pública ou 

privada, em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA ou outro órgão 

competente, comprovando a execução de obra igual ou semelhante. 

4.4.3.1 - A comprovação do vínculo empregatício poderá ser substituído por 

declaração, COM FIRMA RECONHECIDA, do Responsável Técnico detentor da 

CAT dando total ciência de sua indicação para a execução dos serviços; 

* Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos 
atestados: 
 
As certidões e/ou atestados apresentados deverão estar contendo as seguintes 
informações básicas: 
 
- Nome do contratado e do contratante; 
- Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra); 
- Localização da obra (localização e extensão); 
- Serviços executados; 
 
*OS ATESTADOS OU CERTIDÕES QUE NÃO ATENDEREM A TODAS AS 
CARACTERÍSTICAS CITADAS NAS CONDIÇÕES ACIMA, NÃO SERÃO 
CONSIDERADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
 
4.4.3.2. O(s) atestado(s) exigido pelo item 4.4.3 só será (ão) aceito(s), se o 

profissional em pauta possuir vínculo com a licitante, com a indicação de registro 

junto ao CREA ou outro órgão competente, constando da certidão exigida da 

licitante no item 4.4.2.  

4.4.4. Declaração fornecida pela licitante (indicar dados pessoais do profissional), 

que os detentores do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica citado no item 4.4.3 

serão, obrigatoriamente, os Responsáveis Técnico que acompanharão a 

execução da obra, caso a empresa seja a vencedora da licitação.  

4.4.5. Em caso de necessidade de substituição do referido profissional, terá a 

licitante de substituir por profissional com as exigências exigida neste Edital   

 

4.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
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4.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (concordata), 

expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor (es) da Justiça do domicílio da sede da 

licitante, com a data da emissão não anterior a 30 (trinta) dias, da data prevista para 

a realização da licitação. 

4.5.2. 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 sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

4.5.2.1. As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social 

poderão apresentar balancetes certificados. 

 

A qualificação econômico-financeira da empresa será avaliada na forma do 
ANEXO IX, que não sendo atendida resultará na consequente inabilitação da 
mesma. 
 

4.5.2.2. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, o MUNICIPIO DE ITAJÁ, se reservará o direito de exigir a 

apresentação do livro diário, onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de 

extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados 

e calculados pelas licitantes. 

4.5.3. Prova que possui, na data da apresentação da proposta, capital social 

mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor 

orçado da obra, cuja comprovação poderá ser feita através da certidão da 

Junta Comercial ou publicação oficial, ou ainda em cartório de registro de 

titulação oficial ou ainda em cartório de registro de títulos, conforme o caso, 

admitindo-se a atualização deste capital social com aplicação de índices oficiais. 

 

4.6. ATENDIMENTO AO INC. V, DO ART. 27 DA LEI 8.666/93 

4.6.1. Declaração da licitante, firmada pelos licitantes relativa ao Cumprimento do 

disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93, conforme o modelo apresentado 

no ANEXO III. 

4.7. Declaração de Sujeição aos Termos do Edital, de acordo com o modelo do 

ANEXO III. 

4.8.Termo de Renuncia (opcional), modelo do ANEXO III. 

4.9. Nas certidões que não estiverem especificados os prazos de validade, serão 

aceitas com 30 (trinta) dias a partir da data de expedição. 

 

5 – DA PROPOSTA 

5.1. A proposta deverá ser apresentada, sob pena de não ser considerada, em 

envelope colado, denominado n.º 02 – PROPOSTA, endereçado à: COMISSÃO 
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PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/GO, 

constando nome do PROPONENTE, de acordo com o item 3.4 deste edital, e 

preencher os seguintes requisitos: 

5.1.1. Ser apresentada em 01 (uma) via original, datada e digitada com assinatura 

do responsável ou procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas; 

5.1.2. Conter o nome, CNPJ/MF/CPF e o endereço do licitante; 

5.1.3. Conter prazos de validade da proposta, não devendo ser inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data da abertura da proposta. A ausência desta 

indicação subtende-se o prazo de validade de 60 (sessenta) dias (artigo 64, 

parágrafo 3º, Lei 8.666/93). 

5.1.4. Conter o prazo de início dos serviços; 

5.1.5. A proposta deverá ser apresentada, exclusivamente, na moeda vigente no 

país, com o preço total global devidamente especificado, e ao final, também na 

forma numérica e por extenso; 

5.1.6. Estar acompanhada de Planilha Orçamentária separada, onde constem os 

quantitativos e seus respectivos preços unitários, os preços parciais e preço global 

da obra, assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pela pessoa com 

competência para a sua assinatura; 

5.1.7. Estar acompanhada de Cronograma Físico-Financeiro separado, detalhado 

dos serviços propostos, conforme modelo anexo ao Edital, compatibilizando a parte 

financeira com o valor da proposta sem exclusão de qualquer número inteiro ou 

fração, obedecendo aos percentuais, parciais e totais, do cronograma referido; 

assinado na última folha e rubricadas nas demais, pela pessoa com competência 

para a sua assinatura. 

 

6– DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1. Na data, local e hora indicados no preâmbulo deste Edital, os licitantes deverão 

apresentar-se no local designado para a reunião, munido dos 02 (dois) envelopes 

fechados, denominados n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA, contendo na 

parte externa o nome do proponente, endereço e referência ao presente processo, 

nos termos do item 3.4. 

6.2. O instrumento legal que credencia possível procurador, deverá ser apresentado 

à Comissão Permanente de Licitações antes da entrega dos envelopes de 

Habilitação e Proposta. 

6.3. Caso não seja apresentado nenhum documento para credenciamento, 

tampouco renúncia aos prazos recursais (ANEXO III), respeitará a Comissão de 

Licitação os prazos previstos no artigo 109, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

6.4. Após o presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL declarar 

encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, HABILITAÇÃO e 

PROPOSTA, nenhum outro documento poderá ser recebido pela comissão, assim 

como, não serão permitidos adendos ou esclarecimentos sobre as propostas, ou 
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sobre os documentos em geral, exceto se for de interesse da Administração 

Municipal, quando esta poderá requisitar as justificativas que entender pertinentes 

para aclarar dúvidas sobre a interpretação da proposta. 

6.5. A comissão de licitação abrirá os envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO, examinará 

os documentos de habilitação e só abrirá os envelopes n.º 02 – PROPOSTA, se 

todos os licitantes manifestarem desistência expressa de interposição de recursos 

da decisão da Comissão, quanto à habilitação ou não dos demais licitantes. 

6.6. Havendo algum licitante que não manifeste desistência expressa de 

interposição de recurso, será marcada nova data para abertura dos envelopes n.º 02 

– PROPOSTA, dos concorrentes habilitados, transcorridos o prazo legal sem que 

haja interposição de recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos de 

acordo com a Lei n.º 8.666, de 21.06.93. 

6.7. Antes da abertura dos envelopes n.º 02 – PROPOSTA, a comissão de licitação 

devolverá aos concorrentes inabilitados seus envelopes Proposta, devidamente 

fechados. 

6.8. Abertos os envelopes n.º 02 – PROPOSTA, as propostas serão analisadas e 

rubricadas pelos membros da comissão. 

6.9. Das reuniões realizadas serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão 

todas as ocorrências que interessarem no julgamento da licitação. 

6.10. As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão, a juízo do presidente da 

comissão, por este resolvido, na presença dos licitantes ou deixados para ulterior 

deliberação, devendo o fato, em ambos os casos, ser registrado em ata. 

 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Para julgamento das propostas será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL 

ofertado em moeda vigente no país. 

7.2. Não se admitirá proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor 

zero, ainda que o ato convocatório desta licitação não tenha esclarecido limites 

mínimos. 

7.3. Não se admitirá a correção de valor pelo licitante, não sendo admissível a 

inclusão de quaisquer descontos para efeito de julgamento. 

7.4. Serão levados em conta os fatores resultantes de maior vantagem para os 

cofres públicos e interesses da Administração e, classificada em primeiro lugar, o 

licitante cuja documentação esteja em consonância com o exigido neste Edital e que 

apresente MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL. 

7.5. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como será aplicada em favor 

dessas empresas os direitos emanados na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e suas alterações - Lei Complementar nº 147/2014. 

7.6. Não existindo participante enquadrado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, quando houver igualdade entre dois ou mais preços, para efeito de 
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desempate, será procedido sorteio, em sessão pública, onde apenas participarão 

aqueles licitantes que tiverem empatados, conforme legislação em vigor. 

7.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 

Edital, que forem apresentadas por licitantes suspensos ou declarados inidôneos 

para licitar com a Administração ou qualquer órgão da Unidade Federativa, e que 

contenham emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

 

8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela comissão de licitação serão 

acolhidos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

9 – DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. A homologação do processo licitatório será feito pelo MUNICIPIO DE ITAJÁ/GO, 

por seu titular legal e será feita ao Licitante vencedor nos termos da Lei. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. A adjudicação será feita ao Licitante que apresentar a MENOR PROPOSTA 

GLOBAL, ficando o contratado obrigado a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento), do objeto 

contratado, conforme parágrafo primeiro do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e sua 

legislação subsequente. 

 

11 - DO PAGAMENTO 

11.1. A Tesouraria do MUNICÍPIO DE ITAJÁ pagará à contratada, após a liberação 

dos recursos pelo órgão conveniente, o(s) valor (es) do(s) serviço(s) executado(s) e 

atestado, baseado em parcelas, consoante cronograma físico financeiro, sendo que 

as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes documentos anexados: 

11.1.1. Termo de Vistoria emitido mediante medição atestadas pelo responsável 

indicado pelo MUNICÍPIO, de cada serviço da obra; 

11.1.2.  Notas fiscais de fornecimentos e aquisições de mercadorias adquiridas e 

empregadas na Obra, para a prestação de conta junto a AGEHAB, através do 

Processo nº 994/2016 e convênio 099/2016. 

11.1.3. Prova de regularidade relativa á Seguridade Social e outros encargos 

trabalhistas, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por Lei (FGTS, INSS).  

11.2. Na hipótese da CONTRATADA não cumprir o disposto no item acima ou for 

apurada alguma divergência nos documentos apresentados, o MUNICÍPIO reterá o 

percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços (mão de obra) 

constante da nota fiscal, de acordo com o art. 31, da Lei n° 9.711, de 20.11.98. 

11.3. A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas, do 

cronograma físico-financeiro da proposta, será de 1 (um) ano, contado a partir da 
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data base correspondente à data limite para apresentação da proposta, por ocasião 

da abertura da licitação. 

11.4. Após o prazo previsto no item 11.3, as parcelas remanescentes serão 

reajustadas pelo Índice Nacional do Custo da Construção - OBRAS CIVIS, 

obedecendo à seguinte fórmula; 

 

     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 
 

12 – DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita por Profissional 

Técnico designado pelo MUNICÍPIO DE ITAJÁ. 

12.2. Caberá à contratada a manutenção de um DIÁRIO DE OBRA, 

permanentemente disponível para os lançamentos no local da obra, sendo que a 

sua manutenção, aquisição e guarda será da inteira responsabilidade da licitante, 

ficando disponível a qualquer tempo ao profissional indicado pelo MUNICÍPIO DE 

ITAJÁ; 

12.3. As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem, 

sobre a realização dos trabalhos da licitante contratada, deverá ser anotadas e 

assinadas pela Fiscalização no Diário de Obra, e aquela se obriga a dar ciência 

dessas anotações no próprio Livro, através da assinatura do seu Engenheiro RT. 

12.4. Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os 

programados, a contratada deverá recorrer ao Diário de Obra, sempre que surgirem 

quaisquer improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de 

acidentes, ou condições especiais; 

12.4.1. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no 

livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato 

relatado; 

12.5. Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”: 

12.5.1. PELA CONTRATADA: 

13.5.1.1. as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

12.5.1.2. as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

12.5.1.3. as consultas à fiscalização; 
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12.5.1.4. as datas de conclusão das etapas caracterizadas, de acordo com o 

cronograma aprovado; 

12.5.1.5. os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

12.5.1.6. as respostas às interpelações da fiscalização; 

12.5.1.7. a eventual escassez de material, que resulte em dificuldades para a 

execução da obra ou serviço; 

12.5.1.8. outros fatos que ao juízo da contratada, serão objeto de registro. 

12.5.2. PELA FISCALIZAÇÃO: 

12.5.2.1. juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 

12.5.2.2. observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada, no 

Diário de Ocorrências; 

12.5.2.3. soluções às consultas lançadas ou formuladas pela contratada, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 

12.5.2.4. restrições que lhe pareçam cabíveis, a respeito do andamento dos 

trabalhos ou do desempenho da contratada; 

12.5.2.5. determinação das providências para o cumprimento das especificações; 

12.5.2.6. outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho 

de fiscalização. 

 

13 – DAS PENALIDADES E MULTAS: 

13.1. Caso o licitante vencedor se recuse a executar os serviços contratados ou 

venha a fazê-lo em desacordo com as especificações, reserva-se o MUNICÍPIO DE 

ITAJÁ o direito de aplicar as penalidades previstas no art. 86 e seguintes da Lei n° 

8.666/93. 

13.2. Fica estipulado o seguinte percentual sobre o valor inadimplido, a título de 

multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços:  

a) Atraso de até 09 (nove) dias: multa de 0,33% (ponto trinta e três por cento) do 

valor total da obrigação, por dia de atraso;  

b) Atraso superior a 10 (dez) dias: multa de 0,5% (ponto cinco por cento) sobre o 

valor da obrigação, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

c) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantir a 

prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV, do 

art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato. 

13.3. Sem prejuízo de outras medidas, aplica-se à CONTRATADA a penalidade de 

suspensão de licitar com o CONTRATANTE: 

13.3.1. Por 06 (seis) meses: quando incidir 02 (duas) vezes em atraso de obra ou 

serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, desde que o atraso 

seja superior a 30 (trinta) dias e a justificativa da CONTRATADA não seja aceito pelo 

CONTRATANTE; 
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13.3.2. 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. 

13.3.3. Por maiores prazos que os estabelecidos anteriormente, a critério do 

CONTRATANTE nos casos em que a inadimplência acarretar graves prejuízos à 

Administração. 

13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE, 

considerando para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e sua gravidade, 

proferido pelo Presidente da Comissão de Licitação, publicado no Diário Oficial do 

Estado. 

 

14 – DA RESCISÃO: 

14.1. O contrato poderá ser rescindido, pelo CONTRATANTE, extrajudicialmente 

sem que a CONTRATADA tenha direito, a qualquer indenização quando: 

14.1.1. Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos. 

14.1.2. A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade de conclusão da obra no prazo estipulado. 

14.1.3. O atraso injustificado no início da obra. 

14.1.4. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação o 

CONTRATANTE. 

14.1.5. À sub-contratação do objeto contratual de forma unilateral, a associação da 

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 

14.1.6. O desatendimento às determinações regulares do Fiscal. 

145.1.7. O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato. 

14.1.8. Decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da 

CONTRATADA, ou dissolução da Sociedade, caso aconteça. 

14.1.9. A Alteração Social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato. 

14.1.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE, constantes do Processo 

Licitatório que deu origem ao presente. 

14.1.11. Os casos de rescisão previstas nesta cláusula acarretarão consequências 

prevista no Artigo 80, da Lei nº 8.883/94, sem prejuízo das sanções prevista no 

contrato. 

14.1.12. O contrato poderá também ser rescindido, sendo devido à CONTRATADA 

os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; o 

pagamento do custo de desmobilização, e o ressarcimento dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido desde que não tenha concorrido com 

culpa direta. 
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14.1.13. 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 comprimento assumido, até que seja normalizada a situação. 

14.1.14. O contrato poderá ainda, ser rescindido, por mútuo acordo, atendida a 

conveniência do CONTRATANTE, mediante autorização expressa e fundamentada 

da Autoridade Superior, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos 

serviços executados. 

14.1.15. O CONTRATANTE reserva-se no direito de no caso do não cumprimento do 

contrato a contento, transferi-lo a terceiros ou ao segundo colocado no processo 

licitatório, ou ainda, executá-lo através da Empresa, sem que a CONTRATADA caiba 

qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

 

15 – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

15.1. O recebimento dos serviços será feito pelo MUNICÍPIO DE ITAJÁ, atestado 

pelo profissional indicado, ao término das obras, após verificação da sua perfeita 

execução, da seguinte forma: 

15.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da contratada; 

15.1.2. Definitivamente, por profissional designado por autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69, da Lei n.º 8.666/93. 

 

16 – DA SUBCONTRATAÇÃO: 

16.1. Sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pelo 

MUNICÍPIO, de acordo com parecer da Fiscalização, poderá a contratada na 

execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

subcontratar, a obra, respondendo, entretanto a contratada, perante o MUNICÍPIO, 

pela execução dos serviços subcontratados, sendo que tudo deve ser de acordo 

com as prescrições da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores. 

16.2. A cessão do Contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se 

encontrar a execução do objeto licitado, desde que o pretenso cessionário preencha 

todos os requisitos exigidos no Edital e aceito pelo MUNICÍPIO DE ITAJÁ. 

16.3. A sub-empreitada poderá ocorrer da mesma forma, no todo ou em parte do 

Contrato, assumindo a Contratada completa responsabilidade pela atuação dos sub-

contratados, que não terão qualquer vínculo com o MUNICÍPIO. 
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17 – DAS OBRIGAÇÕES: 

17.1. Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada 

obriga-se: 

17.1.1. Apresentar na assinatura do contrato, documento comprobatório de 

inexistência de débito relativo às contribuições sociais, na forma da Lei 8.212, de 

24.07.91; (CND INSS e Regularidade FGTS) e cópia da proposta; 

17.1.2. A contratada deverá manter preposto, com competência técnica e jurídica e 

aceito pelo MUNICÍPIO no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução 

do contrato; 

17.1.3. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA-GO e outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, 

conforme determina a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 

307, de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA; 

 

18 – DA CORREÇÃO DE ERROS: 

18.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, quanto a erros aritméticos na sua computação. Os 

erros serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira: 

18.1.1. No caso de haver divergência entre o valor global grafado em algarismos e o 

grafado por extenso, prevalecerá este último; 

18.1.2. O valor estabelecido na Proposta será ajustado pela Comissão Permanente 

de Licitação, de acordo com o procedimento acima para correção dos erros, e 

deverá ser considerado como aceito. 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A critério do MUNICÍPIO DE ITAJÁ, a presente TOMADA DE PREÇOS poderá 

ser transferida, cancelada ou anulada sem que, por qualquer destes motivos, 

possam os licitantes reclamar direitos. 

 

19.2. No caso de não haver expediente para a data fixada a entrega e abertura dos 

envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á na 

primeira hora de expediente do próximo dia útil, após a data anteriormente marcada. 

 

19.3. Integram o edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

- ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

- ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

- ANEXO III – MODELOS DE DOCUMENTOS  

- ANEXO IV – MINUTA CONTRATUAL 

- ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO/MEMÓRIA CÁLCULO  

- ANEXO VI- PLANILHA ORÇAMANTÁRIA  
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 -ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

- ANEXO VIII – PROJETOS PADRÕES 

- ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 

19.4. Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato ou emissão da 

Ordem de faturamento, que possam ser suscitadas entre o MUNICÍPIO DE ITAJÁ e 

a licitante serão resolvidas de acordo com a legislação vigente. 

19.5. O adjudicatário concordará nos termos da lei com a garantia exigida através de 

caução convencionada no instrumento de contrato. 

19.6. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação 

contratual a ser firmada com base no objeto desta Licitação é o da Comarca de 

Itajá/GO, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.7. A presente licitação é regida pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações posteriores, e legislação pertinente. 

19.8 Maiores informações poderão ser obtidas na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAJÁ/GO, na Rua Antônio Nunes da Silva nº 235, Setor Central, telefone: 64-3648-

7500, no Departamento Municipal de Compras e Licitação, de Segunda à Sexta, das 

07:30 às 13:00 horas ou no site www.itaja.go.gov.br. 

 

 

 

Itajá/GO, em 11 de outubro de 2017. 

 

 

 

____________________________________ 

MARCELO FARIA SANTOS. 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017 
 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global. 

 
OBJETO: Contratação de empresa, no regime de empreitada global, para a reforma, 
melhoria e adequação do Ginásio de Esportes de Itajá, na RUA JOÃO BATISTA 
FERREIRA, S/N, QD. 39, LT. 01/05 E 25/26, ITAJÁ – GO, através do Governo 
Estadual (AGEAHB), Processo nº 994/2016, convênio 099/2016 e Recursos 
Municipais, para atender as necessidades do Departamento de Obras e Serviços 
Urbanos, na forma prevista e exigida nas Planilhas Orçamentárias, Cronograma 
Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo e Projetos, nos termos 
dos Anexos do Edital 
 
DATA DA ABERTURA: 27/10/2017 ás 09:00 HORAS 
 
VISITA TÉCNICA DIAS: dias 14 a 26 de outubro de 2017, das 08:00 às 12:00 horas. 
 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA: R$ 126.514,58 (cento e vinte e seis mil 
quinhentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), sendo o valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) através de CHEQUE MORADIA e recursos 
Municipais na ordem de R$ 76.514,58 (setenta e seis mil quinhentos e quatorze 
reais e cinquenta e oito centavos). 
 

VALOR MINIMO DO CONTRATO SOCIAL DAS LICITANTES: R$ 12.651,45 (doze 
mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). 

 

DIA FINAL DE REALIZAR CADASTRAMENTO: 26/10/2017. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) DIAS CORRIDOS, APÓS A EMISSÃO DA 
ORDEM DE SERVIÇOS.   
 
FONTES DE RECURSOS: GOVERNO ESTADUAL E RECURSOS PRÓPRIOS. 
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ANEX0O II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

 

1. DO OBJETO:  

1.1 - Contratação de empresa, no regime de empreitada global, para a reforma, 

melhoria e adequação do Ginásio de Esportes de Itajá, na RUA JOÃO BATISTA 

FERREIRA, S/N, QD. 39, LT. 01/05 E 25/26, ITAJÁ – GO, através do Governo 

Estadual (AGEAHB), Processo nº 994/2016, convênio 099/2016 e Recursos 

Municipais, para atender as necessidades do Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos, conforme especificação técnica e projeto em anexo a solicitação. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 - A execução desta obra se faz necessária para melhorar as condições na área 

esportiva com atendimento aos alunos da rede de ensino e a população da cidade 

de Itajá, oferecendo melhor infraestrutura e ampliar a qualidade de vida nos eventos 

esportivos e educacionais, sendo essa obra mais uma prestação de serviço da 

Administração Pública à população 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

3.1 - Trata-se de uma Obra necessária para a rede de ensino e ao Município, com a 
execução em uma ÁREA DA QUADRA EXISTENTE: 531,21 m² e ÁREA DA QUADRA 

APÓS A REFORMA: 601,48 m². no empreendimento, nos termos informados nas 
Planilhas e Projetos, constante deste processo. 
 

4- VALOR ESTIMADO: 

4.1 - R$ 126.514,58 (cento e vinte e seis mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta 
e oito centavos), sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) através de 
CHEQUE MORADIA através do Governo Estadual (AGEAHB), Processo nº 
994/2016, convênio 099/2016 e recursos Municipais na ordem de R$ 76.514,58 
(setenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) 

  

4.2.- Os recursos orçamentários para execução desta obra são oriundos do Governo 

Estadual, através do Processo nº 994/2016, convênio 099/2016 e recursos 

Municipais. 

 

5 - DOS IMPOSTOS, TAXAS: 

5.1 - Todas as despesas diretas e indiretas, bem como os impostos, taxas e demais 

encargos financeiros para a correta execução da obra indicada no objeto deste, 

devem estar inclusas no preço ofertado nos termos exigidos no Edital e seus 

anexos. 
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6 – DO PAGAMENTO: 

6.1.- O pagamento ocorrerá após a liberação dos recursos financeiros decorrentes 
do Convênio firmado pelo Município com o Estado de Goiás Processo nº 994/2016, 
convênio 099/2016 e recursos Municipais, quando será pago à contratada os valores 
dos serviços executados, sendo que as faturas deverão ser apresentadas 
acompanhadas do Termo de Vistoria emitido mediante medição atestadas pelo 
responsável indicado pelo MUNICÍPIO de cada serviço executado na obra. 
 

7– DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 - Incumbe a Contratante: 
I - Receber e conferir, bem como atestar nas notas fiscais e a efetiva entrega do 
objeto do contrato;  
II - Efetuar o pagamento ao (a) contratado (a); 
III - Aplicar à contratada as penalidades regulares e legais. 
IV – Fiscalizar a execução dos serviços através do Gestor de Contrato da respectiva 
secretaria. 
 
7.2 - Incumbe à CONTRATADA: 
I - Entregar o objeto adquirido dentro do prazo, nas condições estipulada no 
contrato. 
II - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou 
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o fornecimento do produto. 
III - Substituir, sem custos adicionais todo o objeto que se revelar inadequado. 
IV - Manter, durante o período de contratação, as mesmas condições da habilitação. 
 

8 - PRAZO 

8.1 - O presente contrato vigorará até 60 (sessenta) dias, tendo como termo inicial a 

assinatura do contrato ou do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, 

sendo a execução do contrato de acordo com o cronograma físico financeiro, 

podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei 8666/93 e suas alterações. 

 

9 - RECURSOS: A despesa será realizada com recursos orçamentários e 

financeiros previstos no orçamento para o exercício de 2017 e de acordo com o 

Processo nº 994/2016, convênio 099/2016 e recursos Municipais 

 

Processo nº 994/2016 
Convênio 099/2016 
 
06 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
04.122.1425.3.04 Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos 
44.90.51 – Obras e Instalações 
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10. DA FISCALIZAÇÃO  

10.1.- A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida pelo 

respectivo responsável do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, ao qual 

competirá dirimir quaisquer dúvidas e falhas que surgirem no curso da execução do 

contrato. 

 

11. DA FUNDAMENTAÇÃO E CONDIÇÔES LEGAIS  

11.1.- O processo licitatório e a contratação do seu objeto obedecerão ao disposto 

na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Normas atinente ao direito 

Público aplicável e pelas condições estabelecidas no instrumento contratual.  

  

                                               Itajá – GO, 11 de outubro de 2017. 

 

 

  

 

 

 

 

____________________________________ 

MARCELO FARIA SANTOS 

Presidente da CPL 
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A N E X O  III 

 

 

MODELO DE DOCUMENTOS: 

 

 

1- MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. 

 

2- MODELO DE ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA. 

 

3- MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 

 

4- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ART. 27 DA 

LEI 8.666/93. 

 

5- MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃOS AOS TERMOS DO EDITAL. 

 

6- MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Papel timbrado da licitante) 

 

 

 

 

A empresa (XXXXXXXXXXX), inscrita no CNPJ/MF n° XXXXXXXXX, com 

sede á XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por seu representante legal abaixo 

assinado, declara, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos à sua habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 

termos do artigo 32, §2o, e artigo 97, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações subsequentes, para fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS n.º 

001/2017, promovida pelo MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. 

 

 

Data e local   

 

 

 

 

.......................................................................... 

Assinatura do representante legal 
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ATESTADO DE VISITA 

 

 

 

 

Atesto que o Senhor 

(a)__________________________________________________ portador da 

carteira de Identidade nº_____________________, e do CPF nº 

___________________________representando a empresa 

_____________________, CNPJ (MF) nº_________ sediada 

à____________________________________ nos termos do subitem 4.4.1 do Edital 

de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017, através de visita realizada aos locais de 

execução dos serviços, tomou conhecimento e está ciente das condições locais e 

que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos 

serviços objeto desta licitação, não havendo, portanto, nenhuma dúvida que 

prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes. 

 

 

 

ITAJÁ, _____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo 

Prefeitura Municipal de ITAJÁ. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável Pela Licitante 
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Local e Data.................... 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/GO 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial 

Referente à TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017 

 

 

Prezados Senhores, 
 

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta 
Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação 
cabendo esclarecer que: 
 
1. O nosso preço global para execução dos serviços é R$ ..................... 
(.................... ..............................................................). 
 
2. O nosso prazo para a execução dos serviços é de ........... (...............) dias 
contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços pelo MUNICIPIO DE 
ITAJÁ-GO. 
 
3. O prazo de validade desta proposta é de ................. (.................. ) dias contados a 
partir da data de abertura do pressente certame. 
 
4. Condição de Pagamento................................. conforme 
medição............................... 
 

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma 
Físico-Financeiro para Obra referida no Edital. 

 
Atenciosamente, 

 
 

____________________________ 
CARIMBO e assinatura do Responsável Legal da Empresa 
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DECLARAÇÃO 

 

(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93) 

 

 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2017 

 

 

 

 

 

 

_______________________, inscrito 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, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 

1999, observando o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da CF, que não emprega 

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

menor de dezesseis anos. 

 

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

 

 

 

           Local, ___ de ____________ de 2017. 

 

 

 

     (assinatura do representante legal) 
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MODELO DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) inscrita no CNPJ nº 

xxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com o Edital DA TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017, 

DECLARA que: 

01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta 

contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pelo MUNICÍPIO DE ITAJÁ; 

02- No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os 

tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos 

necessários para execução completa da obra com os serviços discriminados, nos 

projetos, e nas descrições dos serviços relacionados nos anexos do Edital; 

03- Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as 

informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução da obra e dos 

serviços dentro do prazo previsto; 

04- Que as variações dos quantitativos, se porventura houver, serão de inteira 

responsabilidade do Responsável Legal;  

05- Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada. 

06- Autoriza o MUNICÍPIO DE ITAJÁ, proceder quaisquer diligências junto às 

instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante 

mantém transações comerciais.  

07- Fornecerá no local de aplicação, toda a mão-de-obra, material e equipamentos 

compatíveis com o objeto desta licitação, em atendimento ao cronograma proposto. 

08- Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e 

proposta que apresentar. 

09- E outros não menos importantes com referência a obra licitada que enquadre 

nas prescrições legais. 

 

Local e Data.................................... 

 

 

 

....................................................................................... 

Assinatura do responsável pela empresa 
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MODELO TERMO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL 

 

 

 

 

REF. TOMADA DE PREÇO nº 001/2017 

 

 

 

Ilmo Sr. 

MARCELO FARIA SANTOS 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 O licitante concorrente, sob qualificação de ________________________, 

denominado de _______________________, com o CNPJ Nº _________________, 

segundo disposto no artigo 109, da Lei Federal nº. 8.666/93, desiste expressamente 

de interpor qualquer recurso contra habilitação de qualquer outro concorrente e do 

julgamento das propostas no processo licitatório, Tomada de Preço nº 001/2017. 

 

 

 

    Município – UF., ____ de __________ de 2017. 

 

 

 

 

    ________________________________ 

Assinatura do Proponente 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2017 

 

 

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO 

DE ITAJÁ/GO e a empresa__________, tendo 

por objeto a execução de obra de Reforma, 

ampliação e melhoria do Ginásio de Esportes, 

com recursos do Governo Estadual e Recursos 

próprios, para atender Ao Departamento de 

Obras e Serviços Urbanos. 

   

 

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 CONTRATADA, firmam o presente contrato, de acordo com a Lei 

Federal nº. 8.666/93 e alterações e o estabelecido na TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2017, e as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O objeto do presente e a contratação de empresa para reforma, melhoria e 

adequação do Ginásio de Esportes de Itajá, com recursos do Governo Estadual 

(AGEAHB), através do Processo nº 994/2016 e convênio 099/2016, e recursos 

municipais, na RUA JOÃO BATISTA FERREIRA, S/N, QD. 39, LT. 01/05 E 25/26, 

ITAJÁ – GO, para atender os interesses da Municipalidade, na forma previstas nas 

Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, 

Memória de Calculo e Projetos, com local previamente inspecionado pela 

CONTRATADA, que examinou detalhadamente o projeto, as especificações e toda a 

documentação da licitação respectiva através do Edital de TOMADA DE PREÇOS 

nº 001/2017, devidamente homologada pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O regime de execução deste contrato é a empreitada global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes 

documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato 

declara conhecê-los e aceitá-los: atos convocatórios, edital de licitação, projetos, 

especificações e memórias, proposta da proponente vencedora, cronograma físico-

financeiro, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

4.1. O valor total estimado para a execução do objeto deste contrato é de 

R$………….............(…………………………), daqui por diante denominado "VALOR 

CONTRATUAL". 

4.1.1. O pagamento da importância contida nesta cláusula só ocorrerá após a 

liberação dos recursos financeiros decorrentes do Convênio firmado pelo Município 

com o Governo Federal, sempre após a execução dos serviços devidamente 

atestado. 

4.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de rubrica 

orçamentária prevista no Orçamento do exercício de 2017, suplementadas se 

necessário e o Processo nº 994/2016 e convênio 099/2016, a especificar: 

 

Processo nº 994/2016 
Convênio 099/2016 
 
06 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos 
04.122.1425.3.04 Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos 
44.90.51 – Obras e Instalações 

CLAUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos dos serviços ora contratados serão efetuados em moeda 

brasileira corrente, após a liberação dos recursos pelo órgão conveniente, que 

ocorrerá após a apresentação da fatura e documentos pertinentes, devidamente 

protocolados, a saber: 

a.) o faturamento deverá ser apresentada e protocolada na sede administrativa da 

contratante;  

b.) A fiscalização procederá às medições mensais baseadas nos serviços 

efetivamente realizados no período, multiplicado por seus preços unitários, para que 

se permita a elaboração do processo de faturamento. 

b.1.) Nos casos de desembolso, estes serão realizados em parcelas mensais, 

decorrentes das etapas físicas executadas, respeitado o cronograma de desembolso 

previsto contratualmente. 
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b.2.) Para os casos em que as etapas físicas executadas e atestadas sejam 

superiores aos valores mensais previstos contratualmente, os valores podem ser 

desembolsados, desde que tenha dotação orçamentária para tal. 

b.3.) Caso contrário, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das 

penalidades previstas, se for o caso; 

c.) o faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar 

condições e forma de apresentação: 

c.1.) nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com 

o cronograma físico-financeiro, período da execução da etapa, número do contrato 

de Empréstimo (quando for o caso), número deste Contrato, e outros que julgar 

convenientes, não apresente rasuras e/ou entrelinhas e certificado pelo engenheiro 

fiscal; 

d.) demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS; 

e.) a liberação da 1º (primeira) parcela está condicionada à quitação junto ao: 

e.1.) CREA ou outro órgão competente através da ART; 

e.2.) INSS através de matrícula e/ou CND; e 

e.3.) FGTS/CAIXA através do CRF. 

  

CLÁSULA SEXTA – RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. As despesas inerentes a este contrato correrão por conta de recurso próprio 

proveniente do Convênio firmado pelo Município com o Governo Federal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

7.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar 

necessário, outros serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do parágrafo 1º, do artigo 

65 da Lei 8.666, de 21/06/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE DE PREÇOS 

8.1. A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas, do 

cronograma físico-financeiro da proposta, será de 1 (um) ano, contado a partir da 

data base correspondente à data limite para apresentação da proposta, por ocasião 

da abertura da licitação. 

8.2. Após o prazo previsto no item 8.1, as parcelas remanescentes serão 

reajustadas pelo Índice Nacional do Custo da Construção - OBRAS CIVIS, 

obedecendo à seguinte fórmula; 

 

 

     I1 - Io 
R = ----------- x V        
Io 
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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 
 

CLÁUSULA NONA – DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1. A caução de garantia de execução, no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor contratual, nas modalidades previstas na lei 8.666/93, responderá 

pelo inadimplemento das obrigações contratuais e por todas as multas que forem 

impostas pela CONTRATANTE, para perfeita execução do objeto deste Contrato. 

9.1.1. Quando do recebimento definitivo do objeto deste Contrato, será liberada a 

caução a CONTRATADA, deduzindo-se os haveres do CONTRATANTE quanto 

ocorrer qualquer responsabilidade apurada e não cumprida na execução do 

contrato. 

9.1.2. Nos casos previstos para rescisão do presente Contrato, a caução não será 

devolvida, sendo então apropriada pela CONTRATANTE a título de 

indenização/multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. Caso o licitante vencedor se recuse a executar os serviços contratados ou 

venha a fazê-lo em desacordo com as especificações, reserva-se o MUNICÍPIO DE 

ITAJÁ o direito de aplicar as penalidades previstas no art. 86 e seguintes da Lei n.° 

8.666/93. 

10.2. Fica estipulado o seguinte percentual sobre o valor inadimplido, a título de 

multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços:  

a) Atraso de até 09 (nove) dias: multa de 0,33% (ponto trinta e três por cento) do 

valor total da obrigação, por dia de atraso;  

b) Atraso superior a 10 (dez) dias: multa de 0,5% (ponto cinco por cento) sobre o 

valor da obrigação, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

c) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantir a 

prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV, do 

art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato. 

10.3. Sem prejuízo de outras medidas, aplica-se à CONTRATADA a penalidade de 

suspensão de licitar com o CONTRATANTE: 

10.3.1. Por 06 (seis) meses: quando incidir 02 (duas) vezes em atraso de obra ou 

serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, desde que o atraso 

seja superior a 30 (trinta) dias e a justificativa da CONTRATADA não seja aceito pelo 

CONTRATANTE; 
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10.3.2. Por 01 (um) ano: quando a CONTRATADA empregar material e/ou fornecer 

Obras e serviços, de qualidade inferior ou diferentes das especificações exigidas 

pelo CONTRATANTE. 

10.3.3. Por maiores prazos que os estabelecidos anteriormente, a critério do 

CONTRATANTE nos casos em que a inadimplência acarretar graves prejuízos à 

Administração. 

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o CONTRATANTE, 

considerando para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e sua gravidade, 

proferido pelo Presidente da Comissão de Licitação, publicado no Diário Oficial do 

Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 

11.1. Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada 

administrativamente, com aviso de recebimento, pelo CONTRATANTE, para no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias recolher à Tesouraria desta, a importância 

correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis. 

11.1.1. Compete ao PREFEITO MUNICIPAL, quando for o caso, por proposta da 

fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida 

pela CONTRATADA. 

11.1.2. Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, 

mediante prévio recolhimento de multa, sem efeito suspensivo, até que seja 

devidamente efetuada a justificativa exposta; o CONTRATANTE julgará, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, procedente ou improcedente a penalidade a ser 

imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela 

CONTRATADA será devolvida pelo CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias 

corridos, contados da data do julgamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

12.1. Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 05 (cinco) dias úteis 

após da emissão da "Ordem de Serviço". 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

PRORROGAÇÃO 

13.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE os a obra e os 

serviços objeto deste Contrato inteiramente concluídos em até….… (……....…) dias 

corridos, contados a partir do quinto dia após da emissão da "Ordem de Serviço". 

13.1.1. Somente será admitida alteração do prazo com anuência expressa do 

CONTRATANTE, quando: 

a) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades, e/ou os serviços 

complementares, desde que atendida à Cláusula Quarta deste contrato, atos da 
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CONTRATANTE, atos de terceiros que interfiram no prazo de execução, ou outros 

devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

b) por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações 

industriais, greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, 

epidemias, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou qualquer outro 

acontecimento semelhante e equivalente a estes que fujam ao controle seguro de 

qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir a sua ocorrência. 

b.1. O motivo de força maior pode, ainda, ser caracterizado por legislação, 

regulamentação ou atos governamentais. 

13.1.2. Enquanto perdurar a paralisação do objeto deste Contrato por motivos de 

força maior, bem como a suspensão do Contrato por ordem do CONTRATANTE, 

ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com o 

contratado, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos 

atrasos e danos correspondentes ao período de paralisação.  

13.1.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados 

formalmente ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da 

ocorrência. 

13.1.3.1. Após a aceitação dos motivos alegados deverá haver acordo entre as 

partes para prorrogação do prazo. 

13.1.4. Caso a CONTRATADA não execute total ou parcialmente, qualquer dos itens 

ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los 

diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a 

CONTRATADA responderá pelos custos, por pagamento direto ao CONTRATANTE, 

inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de 

até 24 (vinte e quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos 

decorrentes. 

13.1.5. A prorrogação do presente contrato poderá também ser feita, na forma do 

artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, havendo interesse da Administração e pelo 

prazo máximo de 60 (sessenta) meses.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. A CONTRATADA se obriga a:  

(a) assegurar o objeto deste Contrato, proteção e conservação dos serviços 

executados;   

(b) executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários  nos serviços 

de sua responsabilidade independente das penalidades cabíveis;   

(c) permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção do local do objeto deste Contrato, 

a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados 

por escrito, pertença seus agentes ao CONTRATANTE ou a terceiros por ele 

designados;  

http://www.itaja.go.gov.br/
mailto:compras_itaja@hotmail.com


Estado de Goiás 

Prefeitura Municipal de Itajá 
Secretaria Municipal da Administração 

Divisão de Compras e Licitações 
CNPJ 02.186.757/0001- 47 

 

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 

(d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e 

segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 

normas de segurança do trabalho;  

(e)  manter, no local do objeto deste Contrato, um projeto completo reservado ao 

manuseio da fiscalização do CONTRATANTE;  

(f) colocar, também às suas expensas, placas de identificação do objeto deste 

Contrato, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, as quais deverão ser 

fixadas dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o início das obras 

e/ou serviços, sob  pena de incorrer  em multa de 0,33% do valor contratual, por dia 

de atraso na colocação, permanecendo no local do objeto deste Contrato por prazo 

indeterminado;   

(g) participar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato,  em parte  ou no todo;   

(h) manter, no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário 

de Ocorrências;   

(i) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato junto ao INSS;  

(j) providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle tecnológico  

necessário à execução do(s) Projeto(s); 

(k) Substituir dentro do prazo de 24 horas o pessoal cuja presença no local dos 

serviços for julgada inconveniente pela Administração; 

(l) Obedecer fielmente às especificações contidas nos memoriais, relativamente à 

quantidade e qualidade dos materiais e ao processo de execução; 

(m)  Executar a obra diretamente, sendo-lhe vedada ceder, transferir ou caucionar 

sua execução, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 

(n) Oferecer termo de garantia de 05 anos sobre a obra. 

14.1.1. Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de 

natureza trabalhista, providenciaria, social ou tributária, incidentes sobre os serviços 

objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

15.1. Todos os materiais, máquinas, peças especiais, equipamentos hidráulicos, 

elétricos e eletromecânicos, dentre outros, a serem empregados nos serviços 

decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, e deverão ser de 

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE por intermédio da fiscalização, 

impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 

15.1.1. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais e 

equipamentos será, exclusivamente, da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A fiscalização dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo 

CONTRATANTE, através do Gestor de Contrato a ser designado pela mesma, o 
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qual poderá realizar inspeções do objeto deste Contrato, e a CONTRATADA com 

obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à efetivação de qualquer 

providência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA CESSÃO DO CONTRATO E 

SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em 

partes, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia e por escrito, do 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DA SEGURANÇA DA OBRA 

18.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, bem como 

pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da 

fiscalização, impugná-los quando contrariem a boa técnica ou desobedeçam aos 

projetos e/ou especificações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

19.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução da obra e dos serviços ora 

contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 

isentando em caráter irrecorrível, o CONTRATANTE de todas as reclamações que 

possam surgir com relação ao presente Contrato. Também obriga-se a 

CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

20.1. O objeto deste Contrato será recebido por comissão especialmente designada 

pelo CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom 

funcionamento dos serviços executados, até o seu definitivo recebimento, exceto por 

danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

20.1.1. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado 

após o prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento provisório, mediante 

comissão especificamente designada. 

20.1.1.1. São condições para o recebimento definitivo da obra: 

a) Cabal cumprimento do cronograma físico da execução, mediante rigorosa vistoria 

técnica; 

b) Remoção de qualquer tipo de entulho e ou sobra de materiais, em decorrência da 

construção; 

c) Apresentação do competente documento de garantia da obra. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA-DA VIGÊNCIA 

21.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de…......................................(           

)  dias corridos contados a partir da emissão da primeira Ordem de Serviços.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-DA RESCISÃO 

22.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, o presente 

Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos 

seguintes casos:   

(a) quando for decretada sua falência;  

(b) quando do requerimento de sua concordata/recuperação judicial;  

(c) quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida;   

22.1.1. A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima 

relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargo da aplicação 

das demais providências legais cabíveis, previstas no respectivo Edital e Anexos, na 

Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e ainda no Código Civil Brasileiro. 

22.1.2. O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de 

cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos 

devidos, relativos ao mesmo. 

22.1.3. Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua 

declaração, a CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o 

faz para todos os fins e efeitos, a entregar o objeto deste Contrato inteiramente 

desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 

22.1.4. A contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, da Lei de Licitações e Contratos.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA-DOS CASOS OMISSOS 

23.1. Os casos omissos serão resolvidos com estrita observância à legislação 

pertinente, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e legislação aplicáveis 

no direito publico. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

24.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente 

serão efetuadas por "ANEXO ou TERMO ADITIVO", que integrarão o presente 

Contrato para todos os fins e efeitos de direito. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA-DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

25.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu 

conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato, para 

nada mais reclamar, em tempo algum. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA-DO FORO 

26.1. As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste Contrato, 

perante o Foro da Comarca de Itajá, Estado de Goiás, não obstante qualquer 

mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter 

um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial, 

intimação e outros atos em direito permitidos.  

 

Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 03 (três) 

vias de igual teor e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas ao final 

arroladas, devendo ser este registrado e distribuído às respectivas partes, com 

comunicação aos demais Órgãos/Repartições envolvidos. 

 

 

Prefeitura Municipal de Itajá/GO, __ de ____________ de 2017. 

 

 

  

 

 

____________________________  _________________________ 

MUNICÍPIO DE ITAJÁ/GO     CONTRATADA 

Renis Cesar de Oliveira          

               Prefeito                                            

 

    

                

TESTEMUNHAS: 

 

 

1) Nome: ______________________________________ 

RG _______________ Assinatura ___________________. 

 

 

2) Nome: ______________________________________ 

RG _______________ Assinatura ___________________. 
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ANEXO V  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

E 

 

MEMORIA DE CALCULO  

 

 

 

 

 

      ( a seguir ) 
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ANEXO VI 

 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
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ANEXO VII 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

 

 

( a seguir ) 
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ANEXO VIII 

 

 

PROJETOS 

 

 

(Obs. Constantes no processo) 
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ANEXO Nº. IX 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
 
À Comissão de Licitações 
 
Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017 
  
 
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 licitador, nos 
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as 
demonstrações. 
 
    SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 
 
 
Liquidez geral (não inferior a 1,0) 
LG = (AC+RLP) / (PC+ELP)  
  
Liquidez corrente (não inferior a 1,0) 
LC = AC/PC    
 
Endividamento (não superior a 0,3) 
E = (PC+ELP)/AT    
 
Onde: 
AT = Ativo Total 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo. 
 
  __________________, _____ de ___________________ de 2017 
 
 
 Representante legal     Contador da Proponente 
(carimbo, nome e assinatura)                    (nome, assinatura, número de registro 
no CRC) 
 
 
*VÁLIDA SOMENTE COM FIRMA RECONHECIDA DO CONTADOR. 
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