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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de Goiás, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por intermédio de sua 
Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 406/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que, às 07h30min do 
dia 17 de dezembro de 2021, em sua sede, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº 10, centro, nesta cidade, em sessão pública, fará realizar licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço por empreitada global, 
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA 
CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL – PROJETO PADRÃO FNDE/MEC NO DISTRITO DE 
ALMERINDONÓPOLIS, conforme projetos, memorial descritivo e planilha 
orçamentária constante no processo administrativo 7215/2021 e em 
conformidade com o descrito no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2021, o qual se encontra disponível no site 
www.cachoeiradourada.go.gov.br, na forma prevista na Lei 8.666/93, 
podendo os interessados em obter cópia completa do Edital, juntamente com 
seus anexos, incluindo os projetos, memorial descritivo e planilha 
orçamentária, se dirigirem à sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço acima, no horário das 07:00 as 13:00 horas. 

 
Cachoeira Dourada, 01 de dezembro de 2021. 

 
 

  
MÔNICA APARECIDA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global 

EXECUÇÃO: INDIRETA 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7215/2021 

 
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA – ESTADO DE GOIÁS, através 
de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar em sua sala de Licitações, 
situada na Prefeitura de Cachoeira Dourada/GO, localizada a Praça dos Três 
Poderes, nº 10, Centro, Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, às 07h30min 
do dia 17 de dezembro de 2021, data designada para recebimento da 
documentação e proposta e para início da abertura dos envelopes, licitação 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço por empreitada 
global, destinada a contratação de empresa especializada em execução de 
serviços de engenharia, para a execução da conclusão da obra de 
construção da escola de ensino fundamental – projeto padrão FNDE/MEC no 
distrito de Almerindonópolis, conforme definidos nos projetos, memorial 
descritivo e planilha orçamentária em anexo. 
 
1 – PREÂMBULO 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 (atualizada), Lei 

Complementar 123/2006 (atualizada), Instrução Normativa 010/2015, do 

Tribunal de Contas dos Municípios, convênio firmado com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE através do termo de compromisso 

nº 30218 e pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretária Municipal de Educação. 
 
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS: A documentação exigida neste edital 
terá que ser em original ou através de cópia autenticada em cartório ou por 
qualquer membro da comissão de licitação, desde que apresentados até o 
dia 16 de dezembro de 2021, no período das 07:00 as 13:00 horas.  
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2 - DO OBJETO 
 

Constitui objeto da presente licitação, visando à contratação de empresa 
especializada em execução de serviços de engenharia, para a execução da 
conclusão da obra de construção da escola de ensino fundamental – projeto 
padrão FNDE/MEC no distrito de Almerindonópolis, conforme projetos, 
memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo. 
 
3- DAS GENERALIDADES 
 
3.1 - As obras a serem executadas encontram-se definidas nos projetos, 
planilhas e demais elementos, os quais ficam fazendo parte integrante e 
inseparável deste Edital.  
 
3.2 - O Edital e seus Anexos, inclusive projetos, encontram-se à disposição 
dos interessados, para exame, junto à Comissão Permanente de Licitação 
do Município de Cachoeira Dourada, localizado no endereço constante do 
preâmbulo deste, onde a Comissão Permanente de Licitação permanecerá 
à disposição dos interessados, das 07:00 às 13:00 horas, para esclarecer 
quaisquer dúvidas e prestar informações. A não solicitação de informações 
complementares por parte dos licitantes implica na tácita admissão de que 
as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes. 
 
3.3 – O Edital e seus Anexos, inclusive projetos, poderão ser obtidos, pelo 
interessado em licitar, na Comissão Permanente de Licitação, sendo que o 
fornecimento será através de 01 (um) cd room virgem, fornecido pelo 
interessado ou em pendrive, no qual serão gravados os arquivos (Edital, 
anexos e projetos). 
 
3.4 - Caso a data prevista para realização da presente licitação seja 
declarada feriado ou ponto facultativo, não havendo retificação da 
convocação, esta se realizará no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
local e hora previstos. 
 
3.5 - Os serviços serão realizados, através de empreitada global, com 
rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita 
obediência às prescrições e exigências das especificações do Município, 
que serão considerados como parte integrante do contrato, assim também 
como deste Edital. 
 
3.6 - Qualquer modificação, substituição de material especificado e/ou 
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suplementação de projetos eventualmente a executar pela contratada, 
dependerá de aprovação prévia do Município, passando automaticamente à 
propriedade do mesmo, que poderá fazer deles o uso que lhe aprouver. 

 
3.7 - Além dos projetos fornecidos pelo Município, constituem parte 
integrante e complementar do presente Edital os elementos a seguir 
relacionados: 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Projetos, planilhas e memorial descritivo; 

ANEXO III – Declaração de visita ao local de obra; 

ANEXO IV – Declaração de pleno conhecimento do objeto; 

ANEXO V – Carta de Apresentação da Proposta; 

ANEXO VI – Modelo de procuração particular; 

ANEXO VII – Declaração de Concordância; 

ANEXO VIII – Declaração de atendimento ao art. 27 Inciso V da Lei 8666/93; 

ANEXO IX – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos; 

ANEXO X – Modelo de declaração de sujeição aos termos do edital; 

ANEXO XI – Modelo de declaração de enquadramento de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

ANEXO XII – Modelo de declaração de capacidade técnica para execução da 

obra; 

ANEXO XIII – Minuta do Contrato. 
ANEXO XIV – Modelo de minuta de Carta de Fiança Bancária 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica do ramo 
pertinente ao objeto licitado, que esteja legalmente constituída e cadastrada 
no cadastro de fornecedores deste município, dentro de seu prazo de 
validade, além de atender eficazmente às exigências do presente Edital e 
da legislação aplicável ao assunto. 
 
4.1.1 Para a obtenção do certificado de Registro de cadastramento (CRC), a 
proponente interessada deverá protocolar até 03 (três) dias imediatamente 
anteriores à data da abertura dos envelopes, no Município de Cachoeira 
Dourada-Go, em horário comercial, o pedido de emissão do certificado de 
cadastramento, anexando ao referido pedido uma cópia dos documentos 
abaixo relacionados sendo os mesmos seguintes documentos (documentos 
habilitação jurídica, fiscal e Documentação relativa à qualificação 
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econômica), acompanhados dos originais, que poderão ser autenticados por 
membro da CPL ou cópias autenticadas em cartório, devendo os 
documentos estar em plena validade na data da abertura dos envelopes. O 
CRC (Certificado de Registro de Cadastramento) deverá SER apresentado 
juntamente com o Anexo X, fora dos envelopes.   
 
4.2 - É expressamente vedada nesta licitação: 
 
a) a participação de consórcio ou grupo de empresas. 
 
b) - a participação simultânea de empresas, cujos sócios ou diretores, 
responsáveis técnicos ou integrantes da equipe técnica, pertençam 
simultaneamente a mais de uma empresa licitante. 
 
c) - a participação de empresas que tenham sócios ou responsáveis 
técnicos que sejam servidores ou agente político deste município. 
 
d) - a participação de empresa, seus sócios ou responsável técnico houver 
participado da elaboração do projeto ou anteprojeto respectivo. 
 
e) - estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em 
licitação e/ou impedimento de contratar com o Município; 
 
f) - tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, não ocorrendo à reabilitação; 
 
g) - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 
 
h) - empresa cujo Estatuto ou Contrato Social não inclua o objeto deste 
procedimento licitatório; 
 
i) - empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação 
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou 
incorporação; 
 
4.3 - De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada poderá 
ser solicitado o original para conferência. 
 
4.4. Somente terão direito ao uso da palavra ou apresentar reclamação o 
próprio participante, o representante legal ou o procurador munido do 
competente instrumento de mandato.  
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4.5. Além dos membros da Comissão de Licitação, será facultado a todos os 
participantes, via dos respectivos representantes, rubricar a documentação e 
as propostas e assinar as respectivas atas.  
 
5 - DA VISTORIA TÉCNICA 
 
5.1. A vistoria ao local da obra é facultativa e deverá ser realizado por um 
técnico credenciado pela licitante, devidamente identificado, do dia 03 de 
novembro de 2021 ao dia 16 de dezembro de 2021, através de 
agendamento prévio, com antecedência mínima de dois dias, pelo telefone 
(64) 99664-8357, na porta da sede do Município, onde o engenheiro do 
Município estará esperando para conduzir os visitantes ao local, além de 
oferecer explicações, caso necessárias e fornecer a declaração de visita. 
 
5.2. O técnico da licitante deverá apresentar o comprovante de realização 
de vistoria, em conformidade com o modelo sugerido no Anexo III, na 
ocasião da vistoria para que seja devidamente assinado pelo responsável 
técnico do Município. 
 
5.3. Caso a empresa não realize a visita técnica deverá apresentar 
declaração de pleno conhecimento do local onde será realizada a obra, 
nada podendo declarar no futuro com relação a qualquer situação 
desfavorável na execução do objeto da presente licitação, conforme anexo 
IV. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO 

6.1 - O credenciamento das empresas se iniciará com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, ou seja, às 08h30min com a entrega dos documentos abaixo 
especificados, em original ou através de fotocópia autenticada por cartório ou 
por membro da comissão permanente de licitação, na forma prevista neste 
edital: 

 
a) Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa, com prova de eleição 
da diretoria em exercício, se for o caso. 
 
b) Cédula de identidade do(s) represente(s) legal(is) da empresa, através de 
fotocópia autenticada acompanhada do original para conferência; 
 
c) Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular (Anexo VIII) 
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com firma reconhecida em cartório, se for o caso, indicando um único 
representante legal a manifestar-se em qualquer fase desta licitação, em 
nome da empresa, onde comprove que o mesmo possui poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao certame, devendo para tanto, juntar 
fotocópia autenticada da cédula de identidade do mesmo, e exibir o original 
para conferência, ficando a licitante obrigada a acatar as declarações e atos 
de seu preposto. 
 
d) Se a empresa licitante se enquadrar nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, como MICROEMPRESA (ME) ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), deverá à mesma, no momento do 
credenciamento, apresentar, também, a declaração constante do modelo 
em apenso (ANEXO XI), notadamente para efeito de aplicação do “direito 
de preferência” previsto na citada norma. Se, todavia, a referida declaração 
não estiver de posse do representante legal da empresa, o mesmo deverá 
declarar publicamente ao Presidente da Comissão que a sua empresa se 
enquadra em uma dessas hipóteses, devendo tal afirmação ficar 
expressamente consignada em Ata. 
 
e) Comprovação de estar cadastrado no cadastro de fornecedores do 
Município de Cachoeira Dourada - CRC, no ramo pertinente e dentro de seu 
prazo de validade. 
 
f) declaração de sujeição aos termos do edital; 
 
g) do envelope, fechado, contendo documentação de habilitação; 
 
h) do envelope, fechado, contendo a proposta de preços; 
 
6.2.  Toda a documentação de credenciamento deverá ser apresentada em 
original ou através de fotocópia autenticada em cartório ou por qualquer 
membro da Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o que 
estabelece no item 1- Preâmbulo.  

7 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. A Documentação relativa à habilitação deverá ser entregue em envelope 
identificado, na forma prevista neste edital, no dia, hora e local previstos para 
abertura da licitação, juntamente com o credenciamento. A Comissão 
Permanente de Licitação iniciará o recebimento, com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, dos envelopes, os quais deverão ser apresentados fechados, 
de forma indevassável e rubricados no fecho, contendo os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 
RAZÃO SOCIAL: 
FONE/FAX: 
EMAIL: 
CNPJ: 

 
7.2. - Para habilitação na presente licitação os interessados ficam obrigados 
a apresentar no envelope DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 
independente da documentação apresentada para credenciamento, na 
ordem sequencial em que é exigida neste Edital, além da FOLHA 
ÍNDICE, uma via de cada um dos documentos a seguir relacionados, 
numerados, folha por folha, em ordem crescente, apresentados em 
original ou através de cópia autenticada por Tabelião de Notas, por 
membro da Comissão Permanente de Licitação do ÓRGÃO LICITANTE, 
na forma prevista neste edital, ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. 

 
7.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Cédula de identidade e CPF dos responsáveis legais da empresa; 
 
b) Prova de Registro Comercial no órgão competente, no caso de empresa 
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
c) ato constitutivo (estatuto ou contrato social, consolidado ou com todas as 
alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 
 
e) Procuração pública ou particular, se for o caso, passada pela licitante, 
assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poderes para 
responder por ele e tomar as decisões que julgar necessárias durante o 
procedimento da habilitação e abertura das propostas, inclusive interpor e 
dispensar recursos. É necessário o reconhecimento de firma no caso de 
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item não 
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inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante não 
credenciado de qualquer interferência no processo licitatório; 
 
7.5 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 
 
c) Certidão de regularidade para com as Fazendas Federal (Receita Federal 
e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, na forma da Lei. 
 
d) Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), a qual será 
dispensada se constar na certidão federal constante da letra “c” e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
7.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, 
apresentar os documentos elencados nas alíneas “c”, “d” e “e” deste edital, 
mesmo que apresentem alguma restrição;  
 
7.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
exigida neste Convite, será assegurado à microempresa e empresa de 
pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que for declarada a vencedora, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  
 
7.5.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
7.5.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para celebrar a contratação.  
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7.5.4. A certidão que não especificar o prazo de sua validade será aceita 
com 30 (trinta) dias a partir da data de sua expedição.  
  
7.6 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) - Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico na entidade 
classe competente, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante. 
 
b) - Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do 
fato da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura 
desta licitação, profissional de nível superior (engenheiro civil), detentor de 
atestado de capacidade técnica emitidos por órgão ou entidade pública ou 
privada, comprovando a execução de obras com características semelhantes 
ao objeto da licitação. Os atestados deverão vir acompanhados das 
respectivas certidões de acervo técnico, emitidas pelo CREA. 
 
c) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 
permanente da empresa:  
 
1) O Empregado  
2) O Sócio  
3) O Prestador de Serviços  
 
-A condição de empregado deverá ser comprovada através da apresentação 
de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS da empresa, relativa ao mês 
anterior à apresentação da proposta, devidamente quitada: 
 
-A condição de sócio deverá ser comprovada mediante apresentação de 
cópia do contrato social atualizado da empresa ou comprovação de eleição, 
se for o caso, onde conste que o responsável técnico pertence ao quadro 
societário da empresa; 
 
-A condição de prestador de serviços deverá ser comprovada através de 
cópia de contrato de prestação de serviços entre a empresa e o técnico, com 
firma reconhecida. 
 
d) - Declaração fornecida pela empresa participante de que o profissional 
(indicar dados pessoais), detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade 
técnica citado na letra “b”, será o Responsável Técnico que acompanhará a 
execução da obra, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação; 
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e) - Declaração de Visita ao Local da Obra, conforme ANEXO III, feita por um 
técnico devidamente credenciado pela empresa; 
 
f) Declaração de capacidade técnica para execução da obra, conforme 
modelo constante do Anexo XI; 
 

7.7 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
         
a) – Certidão(ões) negativa(s) de pedido de falência, concordata ou 
recuperação judicial, expedida(s) pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa 
jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do 
certame, se outro prazo não constar do(s) documento(s); 
 
b) - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei (2020), 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 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
b1) A boa situação econômico-financeira do licitante deverá ser comprovada 
através de declaração, assinada e com nº do registro no Conselho Regional 
de Contabilidade do contador responsável pela contabilidade da mesma, 
demonstrando os índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC) 
da empresa, os quais deverão ser maiores que 1,0 (um), apurados mediante 
a aplicação da fórmula abaixo: 
 
ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo/Passivo Circulante + 
Exigível em Longo Prazo 
ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante 
 
b2) A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no subitem 
anterior poderá ser habilitada, desde que tenha capital social equivalente a, 
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimativo da presente licitação. 
 
b3) Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro 
exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômica financeira 
por meio de balancetes mensais ou balanço de abertura, conforme o 
disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992; 
 
b4) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 
apresentado em publicações no Diário Oficial. As demais empresas deverão 
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apresentar cópia autenticada do Balanço, certificada pelo contador registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade competente, mencionando 
expressamente, o número do livro “Diário” e folhas em que o Balanço se 
acha transcrito com a chancela em todas as páginas da Junta Comercial do 
Estado do Licitante. 
 
7.8 – DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 
7.8.1 – Declaração de concordância da licitante, de acordo com o modelo do 
Anexo VII, assinada por um de seus representantes legais ou pessoa 
legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular, esta 
com firma reconhecida), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo 
em nome da empresa, claramente afirmando: 

 
a) estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade 
pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá 
quaisquer informações complementares solicitadas pelo Município; 
 
b) que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações 
fornecidas pelo Município, a qual alocará todos os equipamentos, pessoal 
técnico especializado ou não e materiais necessários, e que tomará todas as 
medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e 
mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores 
vizinhos. 
 
c) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação 
de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a 
serem executados por solicitação do Município, em prazo compatível com a 
necessidade que motivou a solicitação. 
 
d) que se compromete a instalar e estar pronto para o início das obras no 
prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da data da emissão da 
Ordem de Serviço. 
 
e) que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no 
Edital e seus anexos e projetos. 
 
7.8.2 Declaração firmada pelo licitante relativa ao cumprimento do disposto 
no art. 27 inciso V, da Lei 8666/93, conforme modelo constante do anexo 
VIII, deste edital. 
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7.8.3. Declaração de não haver fato impeditivo, conforme modelo do Anexo 
IX; 
 
7.8.4 Declaração de sujeição aos termos do edital, conforme modelo do 
anexo X, deste edital; 
 
7.8.5 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo XI. 
 
8 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1 - A proposta deverá ser entregue no local, dia e horário fixados para a 
realização da licitação, em envelope opaco e lacrado, na forma prevista 
neste edital, acompanhada de toda a documentação especificada nos 
subitens abaixo, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres: 
 
ENVELOPE nº 02 - PROPOSTA 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 
RAZÃO SOCIAL: 
FONE/FAX: 
EMAIL: 
CNPJ: 
 
8.2 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, de forma legível, 
em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e 
assinada pelo proponente ou seu representante legal ou procurador, 
contendo ainda o nº do CNPJ, o objeto, o valor total da proposta, bem como 
a razão social do proponente, conforme o caso, com todos os dados 
estipulados no modelo constante do Anexo V, desta tomada de preço. 
 
8.3 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) 
dias corridos, contados da data de sua abertura. No silêncio, considerar-se-á 
a validade para 30 (trinta) dias. 
 
8.4 – O prazo concedido para conclusão total dos serviços será o estipulado 
no cronograma físico financeiro. 
 
8.5- Planilha Orçamentária onde conste os quantitativos e seus respectivos 
preços unitários, os preços parciais e preço global da obra; 
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8.6- Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos; 
 

8.7- As planilhas com quantitativos e preços unitários fornecidos pelo 
Município terão efeito apenas para comparação com aquelas apresentadas 
pela licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de inteira 
responsabilidade da licitante o levantamento real das quantidades e preços; 

 
8.8- Não serão levadas em consideração as propostas que tenham sido 
elaboradas em desacordo com o presente Edital ou não forem assinadas e 
rubricadas em todas as folhas pelos representantes legais ou procuradores, 
devidamente credenciados; 

 
8.9- A Comissão de Licitação não levará em conta, proposta para execução 
parcial dos serviços, nem propostas que contenham quaisquer ofertas de 
vantagens não previstas no Edital ou que contiverem apenas o oferecimento 
de uma redução sobre a proposta de menor preço. 

 
9. DO PROCESSO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
9.1- O julgamento da licitação será efetuado pela Comissão Permanente de 
Licitação, à qual competirá: 
 
a) - receber os envelopes de Documentação e Proposta, na forma prevista 
neste Edital; 
 
b) - proceder à abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação, examiná-la nos termos deste Edital, rubricá-la e oferecê-la à 
rubrica dos licitantes presentes, caso queiram; 
 
c) - julgar e declarar habilitados os licitantes que tenham atendido aos 
requisitos do Edital e da legislação específica; 
 
d) - proceder à abertura dos envelopes de propostas dos licitantes 
habilitados, desde que transcorrido o prazo previsto no Art.109, da Lei 
8.666/93, sem interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa, 
a qual será constada em ata, verificando se foram satisfeitas as condições 
estabelecidas para a segunda fase do processo licitatório, devolvendo os 
envelopes contendo as propostas dos licitantes não habilitados; 
 
e) - rubricar e oferecer à rubrica dos licitantes, caso queiram, todas as peças 
contidas nas propostas de preços; 
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f) – classificar os concorrentes segundo os critérios estabelecidos, neste 
Edital; 
 
g) - desclassificar as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e/ou contenha preços considerados inexequíveis ou 
extorsivos em relação aos praticados no mercado, tendo como base o 
orçamento estimativo constante do Termo de Referência - Anexo I deste 
documento, conforme o disposto no art. 44, § 3º, combinado com o § 1º do 
art. 48, da Lei nº 8.666/93; 
 
h) - lavrar ata circunstanciada da(s) sessão(ões) da licitação, assiná-la(s) e 
oferecê-la(s) às assinaturas dos licitantes presentes ao ato; 
 
i) - organizar mapa da licitação e emitir parecer indicando a proposta de 
menor preço global e mais vantajosa para o Município. 
 
9.2- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, 
proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor 
zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
9.3. Sendo aceita a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não 
se enquadrando como microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
Presidente da Comissão de Licitação, em cumprimento aos artigos 44 e 45, 
da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, caso haja 
participação de microempresa ou empresa de pequeno porte, observará as 
seguintes condições a seguir: 
 
9.3.1. Nesta licitação, será assegurada como critério de desempate, 
preferência de contratação, para as microempresas e empresas de pequeno 
porte; 
 
9.3.2. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas, pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) maiores da proposta mais bem 
classificada; 
 
9.3.3. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada, poderá apresentar novo valor menor do que o 
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apresentado pela licitante melhor classificada, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
9.3.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo de 10% (dez por cento), superiores a proposta mais bem 
classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela 
que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
 
9.3.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 
será convocada para apresentar uma última oferta, para o desempate, no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Presidente da 
Comissão de Licitação, sob pena de preclusão; 
 
9.3.6. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito; 
 
9.3.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame; 
 
9.4 - Serão consideradas habilitadas, nesta licitação, as concorrentes que 
apresentarem toda a documentação exigida neste edital. 
 
9.5 - Será considerada vencedora desta licitação a empresa que apresentar 
a proposta com o menor preço global, julgado exequível e compatível com os 
preços praticados pelo mercado, levando-se em conta o orçamento 
estimativo constante deste edital. 
 
9.6 – Para fins de análise e julgamento das propostas, a comissão julgadora 
terá como parâmetro o orçamento estimativo, deste edital e a planilha 
orçamentária de custos apresentada pela empresa; 
 
9.7 - Nos termos do § 2º, art. 45, Lei nº 8.666/93, no caso de empate entre 
duas ou mais propostas, obedecido o disposto no § 2º, do art. 3º da mesma 
Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 
processo. 
 
9.8 - Reserva-se, à Comissão, o direito de promover e realizar tantas 
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sessões quantas julgadas necessárias para a conclusão deste processo 
licitatório. 
 
9.9 - Somente terão direito de usar da palavra, rubricar propostas, apresentar 
impugnações, reclamações ou recursos, e firmar atas, representantes legais 
das empresas concorrentes ou seus procuradores, os quais devem 
apresentar procuração pública ou particular, esta com firma reconhecida em 
cartório, devidamente identificada. 

 
10. DA DOTAÇÃO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 
  

10.1 – Os recursos orçamentários para execução das obras previstas neste 

edital estão previstas na seguinte dotação: 

10.59.12.361.0403.1.017.4.4.90.51/FICHA 0160/FONTE 101-115. 
 
10.2 – Os recursos financeiros para cobertura das despesas decorrentes 
desta licitação correrão por conta de recursos da União, podendo ser 
complementados com Tesouro Municipal. 
 
11. DA GARANTIA 

 
11.1- A empresa vencedora terá, obrigatoriamente, que recolher garantia de 
execução da obra, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
contrato, no ato da assinatura, nos moldes previstos no Art. 56 e seu § 1º, I, 
II e III, da Lei 8.666/93. 
 
a) - O recolhimento da garantia deverá ser feito na Tesouraria do Município, 
localizado a Praça dos Três Poderes, nº 10, Centro, nesta cidade, em uma 
das modalidades previstas na legislação acima, declarando o contratante 
expressamente sua renúncia aos benefícios do art. 827, do Código Civil 
Brasileiro. 
 
11.2 - A garantia e os respectivos reforços, se houver, serão levantados após 
60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo 
da obra, mediante comprovação de quitação para com o FGTS e o INSS, 
das obras contratadas. 
 
11.3 – No caso de rescisão do contrato, caso a mesma ocorra com base nos 
incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da 
contratada, serão devolvidos a caução inicial e seus reforços. 
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11.4 - No caso das rescisões de que tratam os incisos I a XI, do citado art. 78 
da Lei nº 8.666/93, a caução e seus reforços serão utilizados para o 
ressarcimento de eventuais prejuízos e multas aplicadas. A quantia 
caucionada restante será devolvida à contratada, nos termos do artigo 80, III 
da Lei de Licitações.  

 
12. DA EXECUÇÃO, DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS: 
 
12.1 – Caberá ao Município a emissão da Ordem de Serviços bem como a 
coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto deste Edital e, 
ainda, fornecer, à contratada, os dados e os elementos técnicos necessários 
à realização dos serviços licitados. 
 
12.2 - Os elementos necessários à execução dos serviços objeto desta 
licitação constam dos projetos de engenharia que se encontram à disposição 
dos interessados, para consulta, e será fornecido, pelo Município, à empresa 
vencedora do certame. 
 
12.3 - A contratada deverá, inicialmente, afixar no canteiro de serviços 
placa alusiva à obra, com dimensões, dizeres e símbolos a serem 
determinados pelo Município. 
 
12.4 - A contratada se obriga a executar as obras empregando 
exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, 
aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pelo Município e às 
modificações propostas e aprovadas pelo Município durante a execução dos 
serviços. 
 
12.5 - Poderá o Município, a seu critério, exigir a reconstrução de qualquer 
parte da obra, sem qualquer ônus para a mesma, caso essa tenha sido 
executada com imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com as 
normas técnicas, especificações do projeto ou com as determinações da 
fiscalização, nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.6 - Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade 
dos serviços, poderá ser feita pela empreiteira, podendo, entretanto, o 
Município determinar as modificações tecnicamente recomendáveis, desde 
que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo: 
 
a) - Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto no 
contrato; 
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b) - Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de qualquer 
parte desses trabalhos.  
 
c) - Suspensão da natureza de tais trabalhos; 
 
d) - Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à 
conclusão dos serviços contratados. 
 
12.7 - Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que 
impliquem alteração do projeto da obra, deverão ser justificados e 
autorizados, sempre por escrito, pelo Município. 
 
12.8 - Ao término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro e 
da obra. 
 
12.9 - Os serviços poderão ser acrescidos ou suprimidos, a critério do 
Município, nas mesmas condições contratuais, nos limites estabelecidos pelo 
§ 1º do art. 65, da Lei 8666/93. 
 
12.10 - As alterações de serviços serão efetivadas através do competente 
Termo Aditivo após apresentação da proposta para realização das 
alterações, obedecendo aos seguintes critérios: 

 
a) - Os serviços cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, 
serão acertados pelos seus valores históricos. 
b) - Os serviços cujos preços não constarem da proposta primitiva serão 
acertados com base em nova proposta ficando o seu valor global limitado ao 
valor do custo orçado pelo ÓRGÃO LICITANTE para os mesmos serviços, 
calculado através da Tabela de Preços vigente nesta época, adotando-se o 
BDI real obtido através do resultado da divisão entre o valor da proposta 
segundo a qual a empresa sagrou-se vencedora do certame e o custo 
orçado pelo ÓRGÃO LICITANTE, baseado na Tabela vigente na época de 
abertura da licitação. 
 
13. DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 - A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita por técnico 
designado pelo órgão licitante. 
 
13.2 - Caberá à contratada o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE 
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OBRA permanentemente disponível para lançamentos no local da obra, 
sendo que, a sua manutenção, aquisição e guarda será de inteira 
responsabilidade da licitante, a qual deverá entregar, diariamente, cópia do 
diário de obra ao técnico fiscal do Município, responsável pela fiscalização. 
 
13.3 - As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura 
surgirem sobre a realização dos trabalhos da licitante contratada, deverá ser 
anotado e assinado pela fiscalização no diário de obra, e, aquela se obriga a 
dar ciência dessas anotações no próprio livro, através de assinatura de seu 
Engenheiro RT. 
 
13.4 - 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. 
 
a) - 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. 
 
13.5 - SERÃO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIÁRIO DE 
OBRA”: 
 
13.5.1 PELA CONTRATADA: 
 
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
 
c) as consultas à fiscalização; 
 
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o 
cronograma aprovado; 
 
e) os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 
f) as respostas às interpelações da fiscalização; 
 
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra 
ou serviço; 
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h) outros fatos que, ao juízo da contratada, devem ser objeto de registro; 
 
13.5.2. PELA FISCALIZAÇÃO: 
 
a) atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores; 
 
b) juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 
especificações, prazo e cronograma; 
 
c) observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no diário 
de ocorrências; 
 
d) soluções às consultas lançadas ou formuladas pela contratada; 
 
e) restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 
trabalhos ou do desempenho da contratada; 
 
f) determinação de providências para o cumprimento das especificações; 
 
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho 
de fiscalização. 

 
14. DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 
 
14.1 - O prazo concedido para conclusão total dos serviços será o estipulado 
nas informações complementares do Termo de Referência, contados a 
partir da data de emissão da ordem de serviços. 
 
14.2 - A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério do Município e 
somente será possível quando: 
 
a) - faltarem elementos técnicos para a execução dos serviços e o 
fornecimento deles couber o Município; 
 
b) - houver ordem escrita do Município para a paralisação dos serviços. 
 
c) quando houver atraso de pagamento de medição superior a 90 (noventa) 
dias após o vencimento da fatura. 
 
15. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO: 
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15.1 - A Secretaria Municipal de Finanças pagará, à contratada, o valor dos 
serviços executados, baseado em medições mensais, sendo que as faturas 
deverão ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados: 
 
a) - Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; 
 
b) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
c) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da 
Dívida Ativa da União e da Receita Federal), Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado; 
 
d) - Cópia da matrícula - CEI - Cadastro Específico Individual - da obra junto 
ao INSS; 
 
e) - Cópia da GPS - Guia da Previdência Social com o número do CEI da 
obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento; 
 
f) - Cópia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social, com relação à obra. 
 
g) - Declaração Contábil – Afirmando que a Empresa está em situação 
regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão 
contabilizados. 
 
15.2 - Na hipótese da contratada não cumprir o disposto nos itens 15.1 “d”, 
“e”, “f” e “g” ou for apurada alguma divergência nos documentos 
apresentados, o Município reterá o percentual devido destas contribuições 
sobre o valor dos serviços constante da nota fiscal, de acordo com o art. 31 
da Lei n° 9.711, de 20.11.98. 

 
15.3 - Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil após a 
data de apresentação da fatura, considerando-se esta data como limite de 
vencimento da obrigação. 
 
15.4 - Para o pagamento da 1ª fatura, a contratada deverá, além dos 
documentos enumerados no item 15.1 e seus subitens, apresentarem cópia 
das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos serviços 
contratados. 
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15.5 - 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, podendo este 
período ser modificado por ato ou Lei Federal. 
 
15.6 - Após o prazo previsto no item 15.5 as parcelas remanescentes serão 
reajustadas pelo Índice Nacional do Custo da Construção - OBRAS CIVIS; 
 
16. DO CONTRATO, DAS MULTAS E DAS SANÇÕES: 
 
16.1 - A adjudicação dos serviços será feita mediante contrato assinado 
entre o Município e a licitante vencedora, sendo que, após a homologação do 
julgamento pelo Prefeito, a proponente vencedora será chamada a assinar o 
contrato. Será concedido para tanto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado 
a partir da data do recebimento da convocação e observadas às condições 
estipuladas neste Edital e as constantes da Minuta do Contrato do ANEXO 
XIII. 
 
16.2 - A multa contratual será aplicada em 0,1% (zero vírgula um por cento) 
do valor total do contrato, por dia de atraso consecutivo que exceder o prazo 
para conclusão da obra. 
 
a) - A multa aplicada poderá ser descontada de pagamento eventualmente 
devido pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, 
podendo ser restituída se, na medição final dos serviços, for constatada a 
recuperação do atraso. 
 
b) - No caso de existir prorrogação, a contagem será feita após a data da 
referida prorrogação. 
 
16.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da 
multa prevista no item 16.2 deste Edital, poderá o Município, garantida prévia 
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar 
à contratada as seguintes sanções: 

 
a) - Advertência; 
 
b) - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Município pelo prazo 
que for fixado pelo Prefeito em função da natureza e da gravidade da falta 
cometida: 
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I - Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso de obra ou 
serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, ou recusar, 
injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a cumprir com a proposta 
apresentada no processo licitatório. 
 
II - Por 1 (um) ano - quando a contratada empregar material e/ou fornecer 
serviços, de qualidade inferior ou diferente das especificações exigidas pelo 
órgão licitante. 
 
III - Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar 
prejuízos ao órgão licitante. 
 
16.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o órgão 
licitante, considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a 
sua gravidade, bem como, por desacato a funcionário ou autoridades do 
órgão licitante. 
 
a) - O ato de declaração de inidoneidade será proferido nos termos do art. 87 
§ 3° da Lei 8666/93, e perdurará enquanto durarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir ao órgão licitante os prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item 16.3 “b”, deste Edital. 
 
b) - A reabilitação poderá ser requerida depois de decorridos 2 (dois) anos da 
aplicação da sanção prevista neste item. 
 
c) - A sanção aplicada conforme item 16.4, será apurada em processo 
administrativo próprio, sendo concedido à contratada o prazo de 10 (dez) 
dias da sua intimação para defesa. 
 
16.5 - As sanções previstas nos itens 16.3 “b” e 16.4, poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão deste contrato: 
  
a) - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 
 
b) - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o órgão 
licitante, em virtude de atos ilícitos praticados. 
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16.6 - As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem 
prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo; 
 
17. DA RESCISÃO 
 
17.1 - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) - determinada por ato unilateral e escrita do órgão licitante, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei nº 8.666/93, 
(observado o disposto no art. 80 da citada lei); 
 
b) - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para o órgão licitante; 
 
c) - judicial, nos termos da legislação; 
 
17.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
17.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XIII a XVII do art. 78 
da referida lei de licitações, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a: 
 
a) - Devolução da garantia, se houver; 
 
b) - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
 
c) - Pagamento do custo da desmobilização. 
 
18.  DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
18.1 - O recebimento dos serviços será feito pelo órgão licitante, ao término 
das obras, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

 
a) - Provisoriamente, pelo Departamento de Engenharia do órgão licitante, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 
dias contados da comunicação escrita da contratada; 
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b) – Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação de 60 (sessenta) dias após o 
recebimento provisório da obra, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
19 . DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
19.1 - Sempre que for julgado conveniente devidamente justificado e 
aprovado pelo órgão licitante, de acordo com parecer da fiscalização, 
poderá a contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar, preferencialmente para 
microempresa ou empresa de pequeno porte,  até 30% (trinta por cento) do 
serviço, assim entendida etapa da obra, respondendo, entretanto, a 
contratada, perante o órgão licitante, pela execução dos serviços 
subcontratados. 
 
20. DAS OBRIGAÇÕES 

 
20.1 - Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a 
contratada obriga-se: 

 
a) – A apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de 
regularidade relativa às contribuições sociais (INSS e FGTS), na forma da 
Lei 8.212 de 24.07.91, prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal 
(Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e da Receita Federal), Estadual 
e Municipal do domicílio ou sede da contratada, além da cópia da proposta 
vencedora. 
 
b) - A manter preposto, com competência técnica e jurídica e aceito pelo 
órgão licitante, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução 
do contrato. 

 
c) – A regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA-GO, o contrato decorrente da presente licitação, 
conforme determina a legislação vigente. 

 
d) – A manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com 
a legislação pertinente e aprovação do órgão licitante. 

 
e) – A manter engenheiro residente no canteiro das obras: 
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 - As impugnações a este Edital só serão aceitas se protocoladas no 
órgão licitante até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 
dos envelopes de habilitação. 
 
21.2 - Os recursos administrativos serão admitidos na forma do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
21.3 – O órgão licitante se reserva no direito de revogar a presente Licitação, 
por conveniência administrativa, a qualquer tempo antes da assinatura do 
contrato, sem que às proponentes caiba indenização ou compensação de 
qualquer espécie, ressalvada somente o levantamento da caução, mediante 
prévio requerimento. 
 
21.4 – O órgão licitante exime-se da responsabilidade civil por danos 
pessoais ou materiais porventura causados em decorrência da execução da 
obra, objeto da presente licitação, ficando esta como obrigação única da 
contratada. 
 
21.5 - A contratada responderá civilmente durante 05 (cinco) anos, após o 
recebimento definitivo dos serviços, pela solidez e segurança da obra e dos 
materiais, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
21.6 - Ocorrendo vícios ou defeitos ocultos deverá o ÓRGÃO LICITANTE 
dentro do prazo máximo de 01 (um) ano contado a partir do conhecimento 
destes, conforme art. 445, § 1º do Código Civil, acionar a contratada sob 
pena de decair dos seus direitos, sem prejuízo do disposto no artigo 618 do 
Código Civil. 
 
21.7 - A contratada é responsável por qualquer dano ambiental que por 
ventura venha ocorrer em decorrência da execução da obra, respondendo 
pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas em Lei. 
 
21.8 - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
21.9 - O órgão licitante responde solidariamente com a contratada pelos 
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do 
art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, sendo-lhe garantido o ressarcimento 
dos valores porventura pagos, via ação regressiva, mais a indenização por 
quaisquer despesas adicionais, decorrentes do inadimplemento e/ou mora da 
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contratada. 
 
21.10 - O órgão licitante, quando fonte retentora, descontará dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação 
vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 
 
21.11 - A participação na Licitação implica aceitação integral e irretratável 
dos termos e condições do ato convocatório, com seus anexos e instruções. 
 
21.12 – Na hipótese de procedimento judicial fica eleito o Foro da comarca 
deste Município, para dirimir eventuais pendências oriundas da presente 
licitação. 

 
 Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital de 
Licitação nº 004/2021 (TOMADA DE PREÇOS) que ficará à disposição dos 
interessados no órgão licitante e que terá Aviso de Licitação publicado no 
Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, em um jornal diário de 
grande circulação no Estado de Goiás e no placar e site do Município de 
Cachoeira Dourada.  

 
Cachoeira Dourada, 01 dia do mês de dezembro de 2021. 
 
 

 
MÔNICA APARECIDA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO – constitui objeto da presente licitação a contratação de 

empresa especializada em execução de serviços de engenharia, para a 

execução da conclusão da obra de construção da escola de ensino 

fundamental – projeto padrão FNDE/MEC no distrito de Almerindonópolis, de 

acordo com os projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária em 

anexo. 

Todos os equipamentos e ferramentas utilizados na execução da construção 

deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os 

padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 

qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a contratada, 

principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses, a contar do recebimento da 

ordem de serviço, de acordo como previsto nos cronogramas físico financeiro 

em anexo. 

 

3. VALOR ESTIMADO: R$ 2.475.087,71 (DOIS MILHÕES 

QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E OITENTA SETE REAIS E 

SETENTA E UM CENTAVOS), de acordo com a planilha orçamentária 

anexo a esse termo. 

 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – A Secretaria Municipal de Finanças 

pagará, à contratada, o valor dos serviços executados, baseado em 

medições mensais até o 10º (décimo) dia útil após a data de apresentação 

da fatura. 

5. JUSTIFICATIVA DA OBRA: Tal obra se faz necessária, tendo em vista o 

convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE através do termo de compromisso nº 30218.  

 

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – A despesa pública a ser 

realizada com a seguinte dotação própria do vigente orçamento: 
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10.59.12.361.0403.1.017.4.4.90.51/ FICHA 0160/FONTE 101-115. 
 

Cachoeira Dourada, ao 01 dia do mês de dezembro do ano de 2021. 
 
 

MÔNICA APARECIDA SANTOS 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II 
 
 

Projetos de Sinalização; 
Projeto Arquitetônico 01 ao 56; 

Placas Aéreas; 
Placa Parede e Placa Sala; 
Projeto Elétrico 01 ao 11; 

Planta e Detalhes; 
Projeto Estrutural 01 ao 58; 

Projeto Hidrossanitário 01 ao 18;  
Quadro de Composição do BDI; 
Cronograma Físico Financeiro; 

Memorial Descritivo; 
Planilha orçamentária. 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 
 
Declaro, na qualidade de Técnico credenciado da empresa 
________________,com sede em no endereço __________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________Telefax (....)..............., e-mail 
.................,, que visitei o local onde será  executada a obra objeto do Edital 
de Licitação nº 004/2021 – Tomada de Preços, tendo tomado conhecimento 
de todas as dificuldades porventura existentes. 
 
 

...................., de ...... de ........................ de 2021 
 
 
 

Fulano de tal 
Técnico credenciado  

 
Nome completo do Profissional:_______________________________ 
 
Título Profissional: _________________________________________ 
 
Nº do CREA-.....: __________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Visto do técnico do órgão licitante 
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ANEXO IV  

(Somente se não realizada a vistoria) 
 
Edital de Licitação n.º 004/2021 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 
 
 

Declaro, para efeito de participação na Tomada de Preços nº 004/2021, que 

eu, o (a) Sr (a). 

___________________________________________________________, 

RG n° ________________, na qualidade de Representante Legal da 

Empresa __________________________________________,CNPJ 

__________________,telefone _________________,  tenho conhecimento 

da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações 

necessárias para a execução do objeto desta licitação, responsabilizando-me 

pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de omissão na vistoria, e 

que não poderei alegar o desconhecimento das condições e grau de 

dificuldade existentes como justificativa para me eximir das obrigações 

assumidas em decorrência deste Edital. 

 
 

XXX, ____ de ___________ de 2021. 
 
 

________________________________ 
 

Representante Legal 
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ANEXO V 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

Local e Data 
 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA - GO 
A/C Comissão Permanente de Licitação  
 
REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial referente ao Edital de 
Licitação nº 004/2021 – TOMADA DE PREÇOS. 
 
DADOS DO LICITANTE 
RAZÃO SOCIAL:  
Nº DO CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
FAX: 
E-mail: 
NOME DO REPRESENTANTE: 
BANCO ONDE POSSUI CONTA: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 
 

Prezados Senhores, 
 
 
 A par de nossos cumprimentos, vimos apresentar a nossa Proposta 
Comercial para execução dos serviços especificados no edital em referência, 
de acordo com as condições abaixo especificadas: 
 

1. O nosso preço global para execução dos serviços é R$ ..................... 
(.................... ..............................................................). 

 
2. O nosso prazo para a execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, 

de acordo com o cronograma físico financeiro em anexo, contados a 
partir da data de emissão da Ordem de Serviços pelo ÓRGÃO 
LICITANTE. 
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3. O prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de abertura do pressente certame. 
 

 Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária de 
quantitativos e custos, e o Cronograma Físico-Financeiro.  
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Assinatura e identificação do Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO VI 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 
 
 

A empresa . . . . . ................. , inscrita no CNPJ nº . . . . . . , com sede na 
cidade de  . . . . . ., na ..................(endereço da empresa), neste ato 
representada pelo(s) diretores ou sócios, (com qualificação completa - nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador, o Senhor 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere amplos poderes específicos e especiais para representar a empresa 
na licitação relativa ao Edital de Tomada de Preços nº 004/2021, do 
Município de Cachoeira Dourada, podendo praticar todos os atos 
necessários ao seu fiel cumprimento, inclusive interpor e desistir de recursos, 
dando tudo como firme e valioso, sem direito a reclamações futuras. 
 

Local, data e assinatura, . . . . . . . . . 
 
 

Nome Completo 
Carimbo de assinatura 

Firma reconhecida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Praça dos Três Poderes, n°10, Centro, Cep 75.560,000, Cachoeira Dourada – GO. 

 

 

 
 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 
 

A EMPRESA ........................................................., inscrita no CNPJ 
sob o nº............. de acordo com o previsto no Edital de Licitação nº 004/2021 
– TOMADA DE PREÇOS,  DECLARA que: 
 
01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições contidas na 

minuta contratual, bem como de sujeição a todas as condições técnicas e 
jurídicas fixadas pelo ÓRGÃO LICITANTE; 

 
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 dos 
serviços discriminados nos projetos e na descrição dos serviços 
relacionados no projeto e em nossa proposta; 

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

que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a 
execução dos serviços dentro do prazo previsto; 

 
04- Que visitou o local das obras e tem conhecimento de todas as 

dificuldades porventura existentes para execução das mesmas. 
 
05- Que as variações dos quantitativos, se porventura houver, serão de 

inteira responsabilidade da empresa; 
 
06 - Que o(s) profissional(is) (nome e qualificação) apresentado como 

detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será o 
responsável técnico que acompanhará a execução da obra, caso seja 
vencedora desta licitação. 

 
07- Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada. 
 
08- Autoriza o ÓRGÃO LICITANTE proceder quaisquer diligências junto às 

instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o 
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licitante mantém transações comerciais. 
 
09- Fornecerá no local de aplicação dos serviços, toda a mão-de-obra, 

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

 
10- Responderá pela veracidade das informações constantes da 

documentação e proposta que apresentar. 
 
 

Data, nome e assinatura do representante da empresa 
 
 
 

(Carimbo do CNPJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Praça dos Três Poderes, n°10, Centro, Cep 75.560,000, Cachoeira Dourada – GO. 

 

 

 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO DE MENOR 
 
 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO N° 004/2021 – TOMADA DE PREÇOS 
 
 
 
                                           A empresa ................................................., inscrita 
no CNPJ Nº .................................,, localizada na ................................, 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 dispositivo no inciso XXIII, do art.7º, da 
Constituição Federal e inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993,  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 (  ). (caso tenha menor na condição de 
aprendiz) 
 

.................................................. 
(data) 

 
 

.................................................... 
(representante  legal) 

 
 

(CARIMBO CNPJ) 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2021 
Município de Cachoeira Dourada. 
 
 
______________________________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº.____________, com endereço comercial 
na Rua ______________________, neste ato representada pelo seu 
_________, Sr. _________________________, inscrito no CPF/MF sob o 
nº___________, portador da CIC nº__________. DECLARA, sob as penas 
da Lei, em atendimento ao disposto no Art.32, § 2º, da Lei 8.666/93, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação em 
licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
   Por ser verdade firmamos a presente nesta data. 
 
 

_________,___de____________de 2021 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante da proponente 

 (nome e assinatura do representante legal) 
 
 

 

(CNPJ da empresa licitante) 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 

A empresa _________________________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________, declara, 
sob as penas da lei, que conhece e se submete literalmente aos termos e 
condições previstos na Tomada de Preço nº 004/2021 e seus anexos, bem 
como ao disposto no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, a obrigação de manter 
durante toda a execução do futuro contrato de fornecimento, todas as 
condições de habilitação e as exigências de qualificação, especialmente, no 
que se refere à regularidade fiscal e especificação do objeto deste 
instrumento, sob pena de ser declarada a inexecução do pacto e aplicadas 
as penalidades previstas na lei, sem prejuízo de ressarcimento de eventuais 
danos materiais porventura causados à contratante ou a terceiros. 
 
 

____________ de ____ de _________ de 2021. 
 
 
 
 

Nome 
Representante da empresa 

 
 
 
 

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO XI 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA – ME 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

A empresa ______________________________________________ inscrita 
no CNPJ n° ______________, sediada na .............................. (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
____________________, inscrito no CPF n° ____________________ e 
portador da RG n° ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que 
se enquadra como ME ou EPP e atende os dispositivos da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, tendo direito aos 
benefícios estendidos pelo referido Diploma. 

 

 

_______________,____de______________de 2021. 

 

 

 

 (NOME COMPLETO E CPF DO DECLARANTE) 

 

 

Carimbo CNPJ da empresa 
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ANEXO XII 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
______________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº.____________, com endereço comercial na 
______________________(endereço completo da empresa), neste ato 
representada pelo seu _________, Sr. _________________________, 
inscrito no CPF/MF sob o nº___________, portador da CIC nº__________, 
DECLARA, que possui capacidade técnica para execução dos serviços  
ofertados em nossa proposta de preços, proveniente do Edital de Tomada de 
Preço nº 004/2021, garantindo que os mesmos serão de primeira qualidade e 
executado no prazo previsto no edital. 

 
   Por ser verdade, firmamos a presente, nesta data. 
 
 

__________________,____de___________de 2021 
 
 

Representante da proponente 
 
 

(Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO XIII 
MINUTA DE CONTRATO 

 Processo nº 7215/2021 
 
Contrato nº ______/2021 
 
                

“CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA A 
EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL – PROJETO PADRÃO FNDE/MEC 
NO DISTRITO DE ALMERINDONÓPOLIS, QUE NA 
FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM”. 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, Estado de 
Goiás, inscrito no CNPJ sob nº 00.079.806/0001-17, com sede administrativa 
na Praça dos Três Poderes nº 10, Centro, nesta cidade, neste ato sendo 
representado por seu gestor, o Sr. Rodrigo Rodrigues Almeida, brasileiro, 
casado, produtor rural, inscrito no CPF/MF sob nº. XXXX, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: XXX 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - O presente contrato decorre do Edital de Tomada de Preços de n° 
004/2021, homologado Prefeito, em............., tudo constante do processo 
administrativo nº 7215/2021, que fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, regendo-o, no que for omisso pela legislação pertinente, 
especialmente a Lei 8.666/93 (Lei de licitações). 
                                      
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto do presente contrato a empreitada global para a 
execução da conclusão da obra de construção da escola de ensino 
fundamental – projeto padrão FNDE/MEC no distrito de Almerindonópolis, 
conforme projetos, especificações e demais anexos ao Edital de Licitação n° 
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004/2021 – Tomada de Preços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR, DOTAÇÃO E FONTE DE RECURSOS 
 
3.1 - VALOR: 
 
3.1.1 - O valor global para os serviços objeto deste contrato é de 
R$...................................(.................................................................). 
 
3.2 - DOTAÇÃO: 
 
3.2.1 - A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  

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

 
CLÁUSULA QUARTA – NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos projetos e 
respectivos detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e 
exigências das especificações do CONTRATANTE que serão considerados 
como parte integrante do presente contrato. 
 
4.2 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços, empregando 
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo aos Projetos 
constantes do processo administrativo 7215/2021 e fornecido pelo 
CONTRATANTE. 
 
4.3 - Poderá o CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para 
reconstrução de qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com imperícia técnica 
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações, e 
ainda, em desacordo com as determinações da fiscalização, nos termos do 
artigo 69, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - EXECUÇÃO, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE 
SERVIÇOS  
 
5.1 - Caberá ao CONTRATANTE, através do Departamento Técnico, 
fornecer os dados e os elementos técnicos, projetos necessários à realização 
dos serviços contratados. 
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5.2 - A CONTRATADA deverá, inicialmente, afixar no canteiro de serviços, 
placas alusivas à obra, com dimensões, dizeres e símbolos a serem 
determinados pelo CONTRATANTE. 
 
5.3 - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando 
exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, 
aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pelo CONTRATANTE e 
às modificações propostas e aprovadas por esta durante a execução dos 
serviços. 
 
5.4 - Poderá o CONTRATANTE, a seu critério, exigir a reconstrução de 
qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para a mesma, caso essa tenha 
sido executada com imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com as 
normas, especificações ou com as determinações da fiscalização, nos 
termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93. 
 
5.5 - Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade 
dos serviços, poderá ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, o 
CONTRATANTE determinar as modificações tecnicamente recomendáveis, 
desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo: 
 
5.5.1- Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto 
no contrato; 
 
5.5.2 - Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de 
qualquer parte desses trabalhos.  
 
5.5.3 - Suspensão da natureza de tais trabalhos; 
 
5.5.4 - Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à 
conclusão dos serviços contratados. 
 
5.6 - Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que 
impliquem alteração do projeto da obra, deverão ser justificados e 
autorizados, sempre por escrito, pelo CONTRATANTE. 
 
5.7 - Ao término dos serviços, a CONTRATADA deverá proceder à limpeza 
do canteiro e da obra. 
 
5.8 - Os serviços poderão ser acrescidos ou suprimidos, a critério do 
CONTRATANTE, nas mesmas condições contratuais, nos limites 
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estabelecidos pelo § 1º do art. 65, da Lei 8666/93. 
 
5.9 - As alterações de serviços serão efetivadas através do competente 
Termo Aditivo após apresentação da proposta para realização das 
alterações, obedecendo aos seguintes critérios: 
 
5.9.1 - Os serviços, cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o 
BDI, serão acertados pelos seus valores históricos. 
 
5.9.2 - Os serviços, cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão 
acertados com base em nova proposta ficando o seu valor global limitado ao 
valor do custo orçado pelo CONTRATANTE para os mesmos serviços, 
calculado através da Tabela de Preços vigente nesta época, adotando-se o 
BDI real obtido através do resultado da divisão entre o valor da proposta 
segundo a qual a CONTRATADA sagrou-se vencedora do certame e o custo 
orçado pelo CONTRATANTE, baseado na Tabela vigente na época de 
abertura da licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
 
6.1 - DO PAGAMENTO: 
 
6.1.1 - A Secretaria Municipal de Finanças do CONTRATANTE pagará, à 
contratada, o valor dos serviços executados, baseado em medições mensais, 
sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os documentos abaixo 
relacionados: 
 
a) - Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; 
 
b) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
c) - Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Negativa da 
Dívida Ativa da União e da Receita Federal), Estadual e Municipal da sede 
da CONTRATADA e deste município; 
 
d) - Cópia da matrícula - CEI - Cadastro Específico Individual - da obra junto 
ao INSS; 
 
e) - Cópia da GPS - Guia da Previdência Social com o número do CEI da 
obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento; 
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f) - Declaração Contábil – Afirmando que a Empresa está em situação 
regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão 
contabilizados. 
 
g) - Cópia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social. 
 
6.1.2 - Na hipótese da CONTRATADA não cumprir o disposto nas alíneas 
“d”, “e”, “f”, e “g” ou for apurada alguma divergência nos documentos 
apresentados, o CONTRATANTE reterá o percentual de 11% (onze por 
cento) sobre o valor dos serviços constante da nota fiscal, de acordo com o 
art. 31 da Lei n° 9.711, de 20.11.98. 
 
6.1.3 - Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil após a 
data de apresentação da fatura.  
 
6.1.4 - Para o pagamento da 1ª medição, a CONTRATADA deverá além dos 
documentos enumerados no item 6.1.1 e seus subitens, apresentar cópia 
das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos serviços 
contratados. 
 
6.2 - DO REAJUSTAMENTO: 
 
6.2.1- 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, podendo este 
período ser modificado por ato ou Lei Federal. 
 
6.2.2- Após o prazo previsto no item 6.2.1 as parcelas remanescentes serão 
reajustadas pelo Índice Nacional do Custo da Construção - OBRAS CIVIS; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E PRORROGAÇÃO 
 
7.1 - PRAZO: 
 
7.1.1 - O prazo concedido para conclusão total dos serviços será de 03 (três) 
meses corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços. 
 
7.2 - PRORROGAÇÃO: 
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7.2.1 - A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério da Administração do 
CONTRATANTE e somente será possível quando: 
 
a) - faltarem elementos técnicos para a execução dos serviços e o 
fornecimento deles couber ao CONTRATANTE; 
 
b) - houver ordem escrita do CONTRATANTE para a paralisação dos 
serviços; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 - A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita por Engenheiro 
designado pelo CONTRATANTE. 
 
8.2 - Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO 
DE OBRA permanentemente disponível para lançamentos no local da obra, 
sendo que, a sua manutenção, aquisição e guarda é de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá entregar, diariamente, 
cópia do Diário de Obra ao técnico fiscal do CONTRATANTE, responsável 
pela Fiscalização. 
 
8.3 - As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura 
surgirem sobre a realização dos trabalhos da CONTRATADA, deverá ser 
anotado e assinado pela Fiscalização no Diário de Obra, e, aquela se obriga 
a dar ciência dessas anotações no próprio Livro, através de assinatura de 
seu RT. 
 
8.4 - 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. 
 
8.4.1 - 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. 
 
8.5 - Serão obrigatoriamente registrados no “Diário de Obra”: 
 
8.5.1 - PELA CONTRATADA: 
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a) - as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
 
b) - as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
 
c) - as consultas à fiscalização; 
 
d) - as datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o 
cronograma aprovado; 
 
e) - os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
 
f) - as respostas às interpelações da fiscalização; 
 
g) - a eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra 
ou serviço; 
 
h) - outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de 
registro; 
  
8.5.2 - PELA FISCALIZAÇÃO: 
 
a) - atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 8.5.1 letras 
“a” e “b” anteriores; 
 
b) - juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 
especificações, prazo e cronograma; 
 
c) - observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no 
Diário de Ocorrências; 
 
d) - soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 
e) - restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA; 
 
f) - determinação de providências para o cumprimento das especificações; 
 
g) - outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao 
trabalho de fiscalização. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES 
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9.1 - A multa contratual será aplicada em 0,1% (zero vírgula um por cento) 
do valor total deste contrato, por dia de atraso consecutivo que exceder o 
prazo para conclusão da obra. 
 
9.1.1- A multa aplicada poderá ser descontada de pagamento eventualmente 
devido pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, 
podendo ser restituída se, na medição final dos serviços, for constatada a 
recuperação do atraso. 
 
9.1.2- No caso de existir prorrogação a contagem será feita após a data da 
referida prorrogação. 
 
9.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da multa 
prevista no item 9.1 deste Edital, poderá o CONTRATANTE, garantida prévia 
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar, 
à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
 
9.2.1 - Advertência; 
 
9.2.2 - Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE 
pelo prazo que for fixado pelo CONTRATANTE em função da natureza e da 
gravidade da falta cometida: 
 
a) - Por 6 (seis) meses - quando a CONTRATADA incidir em atraso de obra 
ou serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, ou 
recusar, injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a cumprir com a 
proposta apresentada no processo licitatório. 
 
b) - Por 1 (um) ano - quando a CONTRATADA empregar material e/ou 
fornecer serviços, de qualidade inferior ou diferente das especificações 
exigidas pelo CONTRATANTE. 
c) - Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar 
prejuízos o CONTRATANTE. 
 
9.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 
CONTRATANTE, considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua 
natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a funcionário ou 
autoridade do CONTRATANTE. 
 
9.3.1 - O ato de declaração de inidoneidade será proferido nos termos do art. 
87 § 3° da Lei 8666/93, e perdurará enquanto durarem os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 
concedida sempre que a contratada ressarcir o CONTRATANTE os prejuízos 
decorrentes. 
 
9.3.2 - A reabilitação poderá ser requerida depois de decorridos 2 (dois) anos 
da aplicação da sanção prevista neste item. 
 
9.3.3 - A sanção aplicada conforme item 9.3, será apurada em processo 
administrativo próprio, sendo concedido à CONTRATADA o prazo de 10 
(dez) dias da sua intimação para defesa. 
 
9.4 -  As sanções previstas nos itens 9.2.2 e 9.3, poderão também ser 
aplicadas a empresa ou aos profissionais que em razão deste contrato: 
  
9.4.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 
 
9.4.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o 
CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
9.5 - As multas e demais sanções, aqui previstas, serão aplicadas sem 
prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis ou de processo administrativo; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1 -  A rescisão do contrato poderá ser: 
 
10.1.1 - determinado por ato unilateral e escrito do Município, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, 
(observado o disposto no art. 80 da citada lei); 
 
10.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 
10.1.3 - judicial, nos termos da legislação; 
 
10.2 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
10.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 
da referida lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
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prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito: 
 
10.3.1 - Devolução da garantia; 
 
10.3.2 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 
rescisão; 
 
10.3.3 - Pagamento do custo da desmobilização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 - O recebimento dos serviços será feito pelo CONTRATANTE, ao 
término das obras, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte 
forma: 
 
11.1.1 - Provisoriamente, pelo responsável técnico do Município, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA; 
 
11.1.2 - Definitivamente, pelo responsável técnico do Município, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação de 60 (sessenta) dias da data do recebimento provisório, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
12.1 - Sempre que for julgado conveniente devidamente justificado e 
aprovado pelo CONTRATANTE, de acordo com parecer da Fiscalização, 
poderá a contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar, preferencialmente para 
microempresas ou empresas de pequeno porte, até 30% (trinta por cento) do 
serviço, assim entendido etapa da obra, respondendo, entretanto, a 
CONTRATADA, perante o CONTRATANTE, pela execução dos serviços 
subcontratados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
13.1 - Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, a 
CONTRATADA OBRIGA-SE AINDA: 
 



 

 

Praça dos Três Poderes, n°10, Centro, Cep 75.560,000, Cachoeira Dourada – GO. 

 

 

13.1.1 - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de 
regularidade relativa às contribuições sociais, na forma da Lei 8.212 de 
24.07.91 (INSS e FGTS); prova de regularidade com a Fazenda Pública 
Federal (Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e da Receita Federal), 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA e cópia da 
proposta vencedora. 
 
13.1.2 - Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar 
ainda o comprovante de recolhimento de garantia de execução da obra, no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, nos 
moldes previstos no Art.56 e seu § 1º, I, II e III, da Lei 8.666/93. 
 
13.1.3 - A CONTRATADA deverá manter preposto, com competência técnica 
e jurídica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para 
representá-la na execução do contrato. 
 
13.1.4 - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA-GO ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -CAU, INSS 
e outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme 
determina a legislação vigente. 
 
13.1.5 - Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com 
a legislação pertinente e aprovação do CONTRATANTE. 
 
13.1.6 - Manter engenheiro residente no canteiro de obras durante sua 
execução: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES 
 
14.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
14.2 - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA 
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos 
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991, sendo-lhe permitido o 
ressarcimento dos valores por ventura pagos, via ação regressiva, mais a 
indenização por quaisquer despesas adicionais, decorrentes do 
inadimplemento e/ou mora da contratada. 
 
14.3 - O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação 
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vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais. 
 
14.4– O CONTRATANTE se exime da responsabilidade civil por danos 
pessoais ou materiais porventura causados em decorrência da execução da 
obra, objeto da presente licitação, ficando esta como obrigação única da 
CONTRATADA. 
 
14.5- A CONTRATADA responderá civilmente durante 05 (cinco) anos, após 
o recebimento definitivo dos serviços, pela solidez e segurança da obra e dos 
materiais, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
14.6 - Ocorrendo vícios ou defeitos deverá o CONTRATANTE dentro do 
prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir 
do conhecimento destes, acionar a CONTRATADA sob pena de decair dos 
seus direitos, sem prejuízo do disposto no artigo 618 do Código Civil. 
 
14.7 - A CONTRATADA é responsável por qualquer dano ambiental que por 
ventura venha ocorrer em decorrência da execução da obra, respondendo 
pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - REGISTRO E FORO 
 
15.1 - REGISTRO: 
 
15.1.1 - O contrato deverá ser registrado no CREA ou CAU, conforme prevê 
a legislação pertinente. 
 
15.2 - FORO: 
 
15.2.1 - Fica eleito o foro da Comarca do CONTRATANTE, para dirimir as 
dúvidas acaso surgidas em decorrência da execução do presente 
instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1 - A publicação deste contrato deverá ocorrer até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura, (Art.61, Parágrafo único, da Lei 
8.666/93). 
 
16.2 - A publicação deverá ocorrer de forma integral, no placar e no site 
oficial deste órgão. 
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16.3 – A publicação deverá ocorrer de forma resumida no Diário Oficial da 
União. 
 
16.4 - Até o 3º dia útil após a publicação do contrato, na forma integral, 
deverá ser cadastrado no site do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, 
de acordo com o previsto no Art.3º, da Instrução Normativa nº IN 0010/2015, 
daquele órgão de contas. 
 
E, por estarem acordes, assinam este instrumento os Representantes das 
partes e as testemunhas abaixo especificadas. 
 
Cachoeira Dourada, aos ......(...................) dias do mês de ................. de 
2021. 
 
 

Gestora  
-contratante 

 
 

Nome completo 
Cargo do Representante 

-contratada- 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª- ............................................................ 
Nome: 
CPF: 
2ª- ............................................................ 
Nome: 
CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Praça dos Três Poderes, n°10, Centro, Cep 75.560,000, Cachoeira Dourada – GO. 

 

 

 
ANEXO XIV 

 
MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 
AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA  

 
CARTA DE FIANÇA - R$ ............. 

  

Pela presente, o Banco  .............................................  com sede 

......................... da cidade ........................................., do Estado 

............................., por seus representantes infra-assinados, se declara fiador 

e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no 

Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da Firma ......................... sediada à 

............................................................................. da cidade 

.............................. do Estado ......................... até o limite de R$ 

................................ (............................................. 

.................................................) para efeito de garantia para a execução do 

Contrato objeto do Edital n.º ......./..... 
 
Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, 

atender, dentro de 24 horas, as requisições de qualquer pagamento coberto 
pela garantia, desde que exigidas pelo Município de Cachoeira Dourada, 
sem qualquer reclamação, retenção, embargo, interposição de recurso 
administrativo ou judicial com respeito ao Município de Cachoeira Dourada. 

 
Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais 

ou não, na hipótese de ser esta Agência compelida a ingressar em juízo para 
demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa 
afiançada. 

 
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese 

de a afiançada depositar ou pagar o valor garantido pela presente Carta de 
Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por esta 
Agência. 

 
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no 

Livro n.º ............ ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme 
e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do 
Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 
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Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar 

fianças desta natureza por força de disposto no Artigo .................. dos 
Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em .......................... do ano 
............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia realizada em 
................. . 

 
A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo 
Município de Cachoeira Dourada. 

 
 

.........................., ......... de ...................... de .......... 
 

 
Banco ...................................................................... 

 


