
 

RUA DEP. ANTÔNIO Q. B. Nº 30 CENTRO, PALMINÓPOLIS-GO/CNPJ: 04.221.276/0001-50/FONE: 6436751519/ 
e-mail: camarapalminopolis@gmail.com   site: http://camarapalminopolis.go.gov.br/                        1 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

N° 002/2022-CMP 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 059/2022-CMP 

 
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO, 

instituída pela Portaria n° 001 de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar em sua sede situada na Rua Deputado Antônio Queiroz Barreto, 

nº 30, Centro, em Palminópolis-GO, CEP 75.990-000, na data e hora abaixo designadas, 

procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, 

sob o Regime de Empreitada por Preço Global, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA (SUBSTITUIÇÃO DO PISO, INSTALAÇÃO DE CAIXA 

D'ÁGUA, REPARO DO PORTÃO E ETC.) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PALMINÓPOLIS-GO, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma e demais 

anexos. O Edital encontra-se em conformidade com Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, com a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

bem como em atendimento ao processo administrativo nº 059/2022-CMP. 

 

DATA HORA LOCAL 

02/09/2022 
15h00min 
(15 minutos de 

tolerância)  

Câmara Municipal de Palminópolis-GO. Rua Deputado 
Antônio Queiroz Barreto, nº 30, Centro, em Palminópolis-
GO, CEP 75.990-000 

  
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação deste 

Poder Legislativo, no endereço acima citado, até o primeiro (1º) dia útil que anteceder a 

reunião para recebimento dos envelopes, contendo a documentação e as propostas. Outras 

informações poderão ser obtidas através do telefone (64) 3675-1519, pelo site 

https://camarapalminopolis.go.gov.br/ ou pelo e-mail camarapalminopolis@gmail.com. 

 

ATENÇÃO: O CADASTRAMENTO (CRC) PODERÁ SER REALIZADO JUNTO À CÂMARA 

MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS ATÉ O 3º DIA ANTERIOR À DATA MARCADA PARA A 

REALIZAÇÃO DO CERTAME, JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

ATENÇÃO: Esta Câmara Municipal não promoverá visita técnica em data previamente 

designada, entretanto, será exigido o atestado de sua realização para habilitação. A visita 

técnica deverá ser feita pelo próprio licitante, às suas expensas, e será de extrema importância 

para execução dos serviços, para que possa se inteirar das condições e, assim, apresentar 

proposta condizente com o objeto. 
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Será disponibilizado servidor qualificado para esclarecer dúvidas e acompanhar os licitantes 

interessados em realizar visita técnica, desde que seja agendado com antecedência de 24 

horas, e para realização até o terceiro dia anterior à data designada para realização da sessão 

de abertura dos envelopes. 

 

A obra a ser executada encontra-se definida no projeto, planilha, cronograma e demais 

elementos, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Edital. 

 

Destaca-se, que faz parte integrante deste processo todos os documentos constantes na 

Tomada de Preços nº 001/2022-CMP, inclusive para fins de complementação, caso 

necessário. 

 

O Edital completo será fornecido gratuitamente aos interessados, mediante retirada junto à 

Câmara Municipal de Palminópolis-GO, quando então será fornecido mídia/cópia do projeto, 

memorial descritivo, cronograma, planilha e demais documentos pertinentes. 

 

O Edital completo poderá ser acessado no site oficial da Câmara Municipal, solicitado por e-

mail, bem como requerido junto ao Departamento de Licitações. 

 

A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente, implicará 

na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes. 

 

1 - DO OBJETO 

 
1.1 - A presente Licitação, autorizada pela autoridade competente, tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA (SUBSTITUIÇÃO 

DO PISO, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, REPARO DO PORTÃO E ETC.) DO PRÉDIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO, conforme Projeto, Memorial Descritivo, 

Orçamento, Cronograma e demais anexos, devendo ser atendidos todos os padrões técnicos 

de qualidade especificados pelo corpo de engenharia, para todos os efeitos legais. 

 

2 - DAS GENERALIDADES 

 
2.1 - As documentações e proposta de preços que se refere este Edital serão recebidas 

simultaneamente em sessão pública que se realizará na data e hora acima mencionadas. 

 
2.2 - Se no dia marcado para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes contendo a 

documentação e as propostas não houver expediente na Câmara Municipal de Palminópolis-

GO, nova reunião, com a mesma finalidade, fica AUTOMATICAMENTE remarcada para o 

primeiro dia útil seguinte e no mesmo horário. 

 
2.3 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado e/ou no Placard da Câmara de Palminópolis, por no 
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mínimo uma vez, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas mediante ofício, 

e-mail ou diretamente na sessão da licitação. 

 
2.4 - A Comissão Permanente de Licitação permanecerá à disposição dos interessados, no 

horário de expediente da Câmara Municipal, para esclarecer dúvidas e prestar quaisquer 

informações pertinentes a esta Tomada de Preços, desde que solicitadas por escrito, até o 

primeiro (1º) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 
2.5 - Somente poderão participar da presente Tomada de Preços pessoas jurídicas, 
especializadas no ramo, legalmente constituídas, que satisfaçam as condições estabelecidas 
neste edital e devidamente cadastradas na Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Palminópolis-GO. 
 
2.6 - Entende-se por devidamente cadastrada a empresa ou firma que tenha o seu certificado 
de cadastro atualizado junto à Comissão Permanente de Licitação (CRC), ou que atender a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do 
recebimento das propostas, que deverá ser comprovado, observada a necessária qualificação 
para tal finalidade. 

 

2.7 - A presente Licitação ficará a cargo da Comissão Permanente de Licitação, a qual 
competirá: 
 

2.7.1 - Receber os envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA; 

2.7.2 - Examinar a documentação, habilitando ou não os participantes, de 

conformidade com as exigências deste Edital;  

2.7.3 - Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do critério de 

julgamento; 

2.7.4 - Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatório, relatando os 

fatos e decisões que vierem a ser tomadas; 

2.7.5 - Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos 

na presente licitação; 

2.7.6 - Submeter à apreciação superior as decisões proferidas pela Comissão, e; 

2.7.7 - Promover a divulgação dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatório, 

através do quadro próprio de avisos da Comissão Geral de Licitação e por publicação 

na imprensa oficial do Município. 

 
2.8 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 

2.8.1 – ANEXO I – Termo de Referência 
2.8.2 – ANEXO II – “Memorial Descritivo” 
2.8.3 – ANEXO III – “Orçamento” 
2.8.4 – ANEXO IV – “Cronograma” 
2.8.5 – ANEXO V – Modelo de Declarações  
2.8.6 – ANEXO VI – Modelo de Carta Proposta 
2.8.6 – ANEXO VII – Minuta Contratual 
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2.9 - Poderá, a critério da Comissão, ser relevados erros ou omissões irrelevantes que não 
resultem em prejuízos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, para o 
serviço público ou execução dos serviços. 
 

3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1 - Somente poderão participar da presente Tomada de Preços, pessoas jurídicas, 

especializadas no ramo, que estejam legalmente constituídas e autorizadas a executar o seu 

objeto e que atendam às normas, especificações e exigências contidas neste Edital e na Lei 

Federal nº 8.666/93, devidamente cadastradas na Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara de Palminópolis-GO. 

 

3.2 - A participação de empresa filial, em nome próprio, somente será aceita se expressamente 

autorizada pela matriz, salvo por determinação estatutária, o que deverá ser comprovado, 

juntamente com os documentos de habilitação. Neste caso, toda a documentação deverá ser 

referente à filial. 

 

3.3 - No caso de participação da empresa matriz, toda a documentação exigida será a ela 

relativa, não sendo aceito nenhum documento referente à filial. 

 
3.4 – NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 
 

3.4.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 87, IV da Lei n.º 

8.666/93), e caso participe do processo licitatório estará sujeita à penalidades previstas 

no art. 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/93;. 

 

3.4.2 - Empresas cujos sócios ou diretores, responsáveis técnicos ou integrantes da 

equipe técnica pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante. 

 

3.4.3 - Empresas que tenham sócios ou responsáveis técnicos que sejam servidores e/ou 

membros da administração direta e indireta da Câmara Municipal de Palminópolis-GO. 

 

3.4.4 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação 

judicial, sob o concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

 

3.4.5 - É vedada a participação de empresas em regime de consórcios ou que sejam 

controladoras coligadas ou subsidiárias entre si. 

 

3.4.6 - É vedada a participação de empresas sob a forma de cooperativas, face decisão 

imposta judicialmente em acordo homologado pela Justiça do Trabalho. 
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3.4.7 - Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

 

4 - DO PROCEDIMENTO 

 
4.1 - Na data, hora e local designado no preâmbulo deste edital, em ato público, a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO receberá em envelopes distintos e fechados/lacrados os 

documentos exigidos para habilitação e proposta. Após o ato de abertura dos trabalhos, fica 

vedada a utilização de celulares, ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação, por parte 

dos licitantes. 

 

4.2 - A critério da Comissão, e caso haja anuência das licitantes participantes, visando a 

organicidade e agilidade dos trabalhos licitatórios, a Comissão de Licitação promoverá sorteio 

de 03 (três) licitantes, para compor uma comissão representativa das demais licitantes, 

auxiliando a Comissão de Licitação na verificação e rubrica da documentação e proposta. 

 

4.3 - Serão inicialmente abertos, em sessão pública, os envelopes contendo os documentos 

referentes à fase de habilitação que, após conhecidos pelos licitantes e examinados pela 

Comissão de Licitação serão julgados, dando-se imediata comunicação do resultado, se 

presentes todos os licitantes. Caso contrário, será o mesmo publicado na Imprensa Oficial. Caso 

a Comissão julgue necessário, poderá suspender os trabalhos licitatórios a qualquer momento 

para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitação, da qual lavrará ata, 

publicando o resultado no site oficial da câmara, placar e será enviado por e-mail aos 

participantes. 

 

4.4 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas, 

devidamente lacrados e rubricados em seu lacre pela comissão e licitantes presentes, 

permanecerão em poder da Comissão de Licitação até que seja julgada a habilitação. 

 

4.5 - Será procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, 

após transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido renúncia expressa do 

prazo recursal das licitantes habilitadas e/ou inabilitadas e/ou após o julgamento dos recursos 

interpostos. 

 
4.5.1 - A Comissão manterá em seu poder os envelopes de propostas das 

licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do período 

recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e serão 

devolvidos, no estado em que foram entregues à Comissão. Caso a licitante 

inabilitada não retire seu envelope de proposta junto à Comissão no prazo de até 

30 (trinta) dias após a publicação do resultado da licitação, o mesmo será 

destruído, exceto em caso de decisão judicial. 
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4.6 - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta 

serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas ocorrências que interessarem ao 

julgamento da licitação, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da comissão e 

pelas licitantes presentes. 

 

4.7 - O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 

"Documentação" e "Proposta de Preços" até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo. 

 

4.8 - Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 

contrato, procuração ou documento equivalente, com poderes específicos de representação 

durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação e/ ou propostas 

de preços. 

 
4.9 - Entende-se por documento credencial: 
 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social ou o contrato social, 

podendo este ser substituído pela última alteração contratual consolidada ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO, pública ou 
particular, esta com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 
assumir obrigações, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame; 

 
c) A procuração de que trata a alínea anterior deverá estar acompanhada de um 
dos documentos indicados na alínea “a” deste subitem, comprovando os 
poderes do mandante para a outorga; 

 
d) Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

 
e) O documento de apresentação do representante deverá ser entregue à 

Comissão Permanente de Licitação antes da entrega dos envelopes e nunca 

dentro deles, sem o qual o representante não será considerado presente ao Ato 

Público de recebimento e abertura dos envelopes. 

 

4.10 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto. 

 

4.11 - O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação 

no início dos trabalhos e antes da abertura dos envelopes “Documentação e Proposta de 

Preços”. 
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4.12 - A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 

 

4.13 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não 

ser como ouvinte. 

 

4.14 - Após a abertura da sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 

influir no resultado final desta Tomada de Preços. 

 

4.15 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

 

4.16 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope "DOCUMENTAÇÃO", ou que os apresentarem em desacordo com o estabelecido 

neste Edital ou com irregularidades serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior.  

 

4.17 - Não sendo necessária a suspensão da reunião de análise das documentações ou 

realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 

Caso contrário, a conclusão da análise da documentação de habilitação apresentada e a 

divulgação do resultado dar-se-á em sessão para tanto convocada, nos termos da Lei. 

 

4.18 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes "Proposta de Preços", não 

caberá a desclassificação das propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo 

em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

4.19 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, 

por meio de síntese das suas razões, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual período, que começará a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (art. 109, 

Lei nº 8.666/93) 

 

4.20 - A falta de manifestação do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação. 

 

4.21 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e a autoridade superior 

homologará a licitação. 

 

4.22 - Havendo manifestação de recursos, os envelopes contendo as “Propostas de Preços”, 

devidamente rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes, ficarão sob guarda da CPL, até 
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que seja concluída a análise das habilitações e divulgado seu resultado. Ultrapassada a fase de 

habilitação, transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos por ventura interpostos, 

também em reunião para tal fim convocada e na presença dos licitantes presentes será aberto 

o envelope contendo as “Propostas de Preços”. 

 

4.23 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 

fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a 

instrução do processo. 

 
4.24 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas inabilitadas ficarão à 

disposição das mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da 

licitação, após os mesmos serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
4.25 - Somente terá o direito de usar a palavra, rubricar a documentação e propostas, 
apresentar reclamações ou recursos e assinar atas o representante legal da empresa, 
comprovadamente constituído. 
 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
5.1. Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS serão entregues no 
local, data e horário fixados para a licitação, em envelopes separados e lacrados, contendo em 
sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N° 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
TOMADA DE PREÇOS N°: ---/2022-CMP 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ:  
TELEFONE: 
E-MAIL:  
 
ENVELOPE N° 02 
PROPOSTA DE PREÇOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
TOMADA DE PREÇOS N°: ---/2022-CMP 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ:  
TELEFONE: 
E-MAIL:  
 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE 01) 

 
Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 01 os documentos específicos 
para a participação nesta Tomada de Preços, numerados sequencialmente e na ordem a seguir 
indicada: 
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6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.1.1 - Prova de constituição da empresa, apresentada da seguinte forma: 
 

a) Ato constitutivo – Estatuto ou Contrato Social em vigor (que poderá ser apresentada 

na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrado, em se 

tratando de Sociedades Empresariais e, especificamente, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores, com a 

publicação no Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto; 

 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provado 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) 

de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

d) Carteira de Identidade e CPF dos sócios e de quem representará a empresa junto à 

licitação; 

 

e) Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Câmara Municipal de 

Palminópolis, ou qualquer entidade da Administração Pública Federal e Estadual, o qual 

poderá substituir os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c”, emitido em até 

60 (sessenta) dias anteriores da abertura do certame; 

 

 f) Registro comercial, para empresa individual; 

 

g) Certidão expedida pela Junta Comercial, comprovando a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 

consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, 

segundo disposição do art. 8º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC nº 103 de 30.04.2007; 

 

h) Todas as declarações contidas no ANEXO V, exceto para os casos em que a natureza 

jurídica da empresa ser incompatível com o teor a ser declarado. 

 

6.1.2 - O CADASTRAMENTO (CRC) PODERÁ SER REALIZADO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE 

PALMINÓPOLIS ATÉ O 3º DIA ANTERIOR DA DATA MARCADA PARA A REALIZAÇÃO DO 

CERTAME. 
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6.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da 
Fazenda.  
 
b) Prova de Regularidade relativa Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, por meio de Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos aos Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida nos sites 
www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.  
 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 
Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;  

 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 
Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do 
domicílio ou sede da licitante e a certidão expedida pela sede do contratante; 
 
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade 
Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do 
documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de 
validade em vigor; 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 
meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidão), conforme Lei nº 12.440/2011 e 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 

g) Alvará de funcionamento emitido pelo Município sede da empresa. 
 

6.2.1 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar os 

documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências. 

 

6.2.1.1 - Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item 

quando encerrada a fase de classificação das propostas, o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, para a regularização das pendencias, prorrogáveis uma única vez, por 

igual período a critério do presidente e, desde que solicitado, por escrito, pela 

licitante. 

 

6.2.2 – Todas as Certidões emitidas por meio de internet serão, a critério do presidente e da 

comissão, verificadas sua autenticidade via internet. No decorrer da verificação de 

autenticidade o Licitante que tiver alguma certidão em desacordo com a apresentada junto aos 

documentos de habilitação, perderá o direito de concorrer ao certame. 
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6.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Declaração da licitante, assinada por quem de direito, sob as penas da Lei, da 
inexistência de fato impeditivo no momento da habilitação, na forma do parágrafo 2°, 
do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
        b) Declaração de concordância com as condições do Edital. 
 

c) Declaração de que atende plenamente ao que dispõe o inciso XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal, em cumprimento ao inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8666/93, 
atestando não possuir em seu quadro funcionários menores de dezoito anos que 
exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como nenhum funcionário 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 
d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos no Edital. 

 
e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada 
para a apresentação dos documentos, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão. 

 
f) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por profissional 
responsável e que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto para Microempresas ou 
empresas de pequeno porte. 

 
f.1) A comprovação da boa situação financeira da empresa será avaliada através 
da utilização dos seguintes índices contábeis: Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Grau de Endividamento Geral (GEG), de conformidade com o 
disposto no § 5°, do art. 31, da Lei 8.666/93. 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo = ≥ 1 

         Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

LC =    Ativo Circulante = ≥ 1 

          Passivo Circulante 

 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo  = ≥ 1 

                                 Ativo Total 

 
f.2) Os dados financeiros serão extraídos do balanço de que trata a alínea “f”, 
acima, e deverão demonstrar: 

 
LG = Liquidez Geral, igual ou maior que 1,0 (um); 

LC = Liquidez Corrente, igual ou maior que 1,0 (um); 
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GEG = Grau de Endividamento Geral, igual ou menor que 0,35 (zero vírgula trinta 

e cinco). 

 
6.3.1 - Caso queiram, as licitantes interessadas poderão apresentar no lugar dos documentos 
solicitados no item anterior, prova de que possuem, na data da apresentação da proposta, 
capital social ou patrimônio líquido, mínimo, igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor 
total estimado para a contratação. 
 
6.3.2 - Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer 
dos índices citados no subitem f.1, e não comprovarem o capital social ou patrimônio líquido 
igual a 10% (dez por cento) no mínimo, do valor total estimado para a contratação, estarão 
inabilitadas. 
 
6.3.3 - A comprovação do capital social ou patrimônio líquido deverá ser feita através do 
Contrato Social com capital integralizado, ou Certidão da Junta Comercial ou Publicação Oficial, 
ou ainda em Cartório de Registro de Títulos, conforme o caso. Será admitida atualização deste 
capital social com aplicação de índices oficiais. 
  

6.3.4 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam 
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar os documentos na forma do item 6.3. 
 
6.3.5 - Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária 
e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando-se o 
exigido nos itens 6.3 “f”. 
 

 
6.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.4.1 - Certidão de Registro e Regularidade da empresa licitante e de seu responsável técnico 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o 
domicílio da sede da licitante. 
  
6.4.2 - Atestado de capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato 

da licitante possuir em seu quadro permanente ou outro vinculo legalmente aceito, na data de 

abertura desta licitação, Engenheiro(s) responsável(is) técnico(s), dentro das atribuições 

profissionais inerentes ao objeto deste Edital, detentor(es) de Atestado(s), emitido(s) por  

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhados da Certidão(ões) de Acervo 

Técnico - CAT, registrado(s)/emitido(s) pelo CREA ou CAU, que comprove(m) já haver o(s) 

profissional(is) executado serviços pertinentes ao objeto desta licitação. 

 
6.4.2.1 -  O(s) atestado(s) exigidos pelo item “b” só será(ão) aceito(s) se a 

empresa apresentar declaração redigida pelo profissional, de que o mesmo, 

integrará o Quadro Técnico da licitante, e será comprovado mediante Certidão 

de Registro e Regularidade da empresa no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da 

licitante nos termos do item “a”, ocasião em que o profissional constante da 



 

RUA DEP. ANTÔNIO Q. B. Nº 30 CENTRO, PALMINÓPOLIS-GO/CNPJ: 04.221.276/0001-50/FONE: 6436751519/ 
e-mail: camarapalminopolis@gmail.com   site: http://camarapalminopolis.go.gov.br/                        13 
 

certidão acima, detentor do acervo técnico será obrigatoriamente o responsável 

técnico pelos serviços objeto desta licitação. 

 
6.4.2.2 - O profissional indicado acima será obrigatoriamente o responsável 
técnico pelos serviços objeto desta licitação, sendo que poderá ser substituído 
por profissional de capacidade equivalente, ficando sujeito à aprovação da 
contratante. 

 
6.4.2.3 - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal 
comprovação será feita do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA 
devidamente atualizada. 
 
6.4.2.4 - O vínculo entre a empresa e o profissional técnico poderá ser 
comprovado através de uma das seguintes alternativas: 
 

a) Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 
b) Contrato Social da empresa; 
c) Ficha de empregado atualizada; 
d) Cópia de contrato de prestação de serviços com firma reconhecida 
do profissional; 
e) Anotação de responsabilidade técnica; 
f) Outra forma de comprovação, desde que devidamente prevista pela 
legislação vigente. 

 
 
6.4.3 - Atestado de Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará através de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, que comprove(m) aptidão da pessoa jurídica para o desempenho de atividade(s) 

pertinente(s) em característica(s) com o objeto da licitação, referente(s) à execução de serviços 

análogos àqueles da presente licitação. 

 

6.4.3.1 - Não será aceita a comprovação de aptidão de que trata estes itens, através de 

documento emitido pela própria licitante ou por empresa do mesmo grupo. 

 
6.4.4 -  Declaração de vistoria, emitida pela Câmara Municipal de Palminópolis, comprovando 

que a empresa licitante esteve no local da execução dos serviços, que está ciente de todas as 

dificuldades e condições necessárias para executá-la, que tem pleno conhecimento dos 

projetos e das especificações técnicas, sendo estes satisfatórios para que o serviço seja 

realizado dentro do prazo previsto pelo contratante, assumindo total responsabilidade pelo 

serviço caso seja a vencedora do certame. 

   
a)  A Câmara não promoverá visita técnica em data previamente designada, 

entretanto, será exigido o atestado de sua realização para habilitação. A visita 

técnica deverá ser feita pelo próprio licitante, às suas expensas, e será de extrema 

importância para execução dos serviços, para que possa se inteirar das condições e 
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assim, apresentar proposta condizente com o objeto.  

 

b)  A Câmara disponibilizará servidor qualificado para esclarecer dúvidas e 

acompanhar os licitantes interessados em realizar visita técnica, desde que seja 

agendado com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, e para realização até o 3º 

(terceiro) dia anterior à data designada para realização da sessão de abertura dos 

envelopes. 

 

c) Não serão aceitas notas de esclarecimentos, declarações de concordância ou 

quaisquer outros documentos que tentem substituir a DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

TÉCNICA EMITIDA PELA CÂMARA DE PALMINÓPOLIS, sem exceções, ficando 

INABILITADA a empresa que participar do certame sem a devida declaração. 

 
6.5 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação. 

 

OBS: Quando a licitante optar por autenticar sua documentação nesta 

Comissão, deverá apresentá-la preferencialmente com antecedência mínima 

de 01 (uma) hora do início da sessão. 

 
6.6 - Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação estiver em desacordo com as exigências 

deste Edital, Projeto e da legislação aplicável. 

 
6.7 - As certidões apresentadas com a validade expirada acarretarão na inabilitação do 

proponente, salvo o disposto na Lei Complementar n° 123/2006. As Certidões que não 

possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 

(sessenta) dias consecutivos de antecedência da data prevista para abertura da Licitação. 

 
6.8 - Os documentos emitidos pela internet terão seus dados conferidos e autenticados pela 

Comissão Permanente de Licitação, perante o site correspondente. 

 
6.9 - De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvidas, 

poderá ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

registrando-se em ata tal ocorrência. 

 
6.10 - Também motivará a inabilitação para os atos subsequentes da licitação, falta de 

comprovação do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/serviços descritos nos 

neste edital. 

 
6.11 - Não serão aceitos pela comissão “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” 

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
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6.12 - Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os 
documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz: 
 

a) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados 

em nome e com o CNPJ da filial que em razão da centralização e certidão 

conjunta, deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que 

abrangerá todas as suas filiais; 

 

b) Se a licitante for a matriz e a fornecedora dos serviços a filial, os 

documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da 

filial, simultaneamente, salvo os documentos que em razão da centralização 

e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da 

matriz que abrangerá todas as suas filiais. 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

 
7.1 - A proposta deverá ser apresentada de preferência conforme modelo constante em anexo, 

em invólucro devidamente lacrado (ENVELOPE N° 02), impressa ou datilografada em papel 

timbrado, redigida em língua portuguesa, referenciando a cotação de acordo com as 

especificações constantes das planilhas orçamentárias e anexos das composições de preços dos 

itens pela planilha, memorial descritivo/especificações técnicas, projetos e cronograma(s) 

físico-financeiro(s), em linguagem clara, sem rasuras e entrelinhas, com todas as páginas 

rubricadas, sendo a última página de cada via, datada e assinada pelo diretor, sócio ou 

representante da empresa licitante com poderes para tal investidura, constituída dos seguintes  

elementos: 

 

7.1.1 - Deverá ser apresentada a proposta nos termos constantes deste edital, 

contendo os Valores Unitários e  Global, expresso em moeda corrente nacional, 

admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em 

algarismo arábico, contendo especificação detalhada do objeto nos termos do 

memorial descritivo/especificações técnicas e outros elementos que possam facilitar 

o julgamento da proposta mais vantajosa, já inclusos no preço os valores dos 

impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, 

sindicais, remunerações, BDI e outras despesas, se houver. 

  

7.1.2 - Os custos omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo 

aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços 

ser executados sem ônus adicionais. 

 

7.2. A proposta ainda deverá obedecer, as seguintes exigências: 
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7.2.1 - Fazer menção ao número desta Tomada de Preços, número do processo e conter 

a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e o respectivo 

endereço com CEP, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento. 

 

7.2.2 - Ser apresentada em papel timbrado, em língua portuguesa, sem rasuras, 

emendas ou entrelinhas, assinadas na última folha, rubricadas nas demais e entregues 

no local, em dia e hora determinados neste Edital, contendo especificação dos valores 

referentes a mão-de-obra e de material. 

 

7.1.3 - Conter o prazo para execução dos serviços, que não deverá exceder a 4 (quatro) 

meses, contados a partir da ordem de serviço. 

 

7.1.4 - Valor da proposta, em algarismo arábicos e por extenso, prevalecendo o último 

em caso de divergência. 

 

7.3 - A Carta Proposta deverá ser assinada por diretor, sócio ou representante da empresa 

licitante com poderes devidamente comprovados para tal investidura, contendo informações e 

declarações conforme modelo em anexo. 

 

7.4 - Apresentar Planilha Orçamentaria completa, referente aos serviços cotados onde 

constem os quantitativos e seus respectivos preços unitários, os preços parciais e preço total, 

BDI, e o preço total dos serviços, nos termos deste edital; 

 

7.4.1 - Deverá ser apresentado o demonstrativo detalhado da composição do 

percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive 

com relação às parcelas que o compõe.  

 

7.4.2 - Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a 

planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e 

personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à 

contratante. 

 

7.5 - Apresentar Cronograma Físico-Financeiro detalhado dos serviços propostos, nos termos 

deste edital;  

 

7.5.1 – O prazo para execução da obra apresentado no cronograma deverá estar 

conforme o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante no Edital, podendo ser 

prorrogado, apenas nas hipóteses previstas no art. 57, §1°, da Lei n° 8.666/93 e no 

contrato. 

 
7.6 - Apresentar prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos, a contar da data de sua apresentação; 
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7.6.1 - Caso o prazo de que trata o item 7.6 não esteja expressamente indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
7.6.2 - Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação 
do prazo de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer 
modificações nas mesmas, inclusive quanto aos preços. 

 

7.7 - A garantia dos serviços, bem como dos materiais empregados deverá ser de 05 (cinco) 

anos, após o recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro. 

 

7.8 - Para elaboração da proposta, a firma proponente deverá observar as especificações dos 

materiais, equipamentos e serviços, contidas nas especificações técnicas, memoriais 

descritivos, planilha de orçamento e projetos, constantes deste Edital. 

 

7.9 - O preço total do serviço, constante da proposta deverá englobar, além daquelas 

explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, 

transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, 

seguros, tributos incidentes, BDI e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para 

a execução dos serviços especificados neste Edital. 

 

7.10 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou baseada nas 

ofertas das demais licitantes. 

 

7.11 - A proposta deverá estar assinada por diretor, sócio ou representante da empresa 

licitante com poderes para tal investidura. 

 

8 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
8.1 - A apresentação da documentação exigida neste Edital estende-se às Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, as quais deverão ainda comprovar a sua condição para que 

recebam os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

 
8.2 - Se a documentação enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrição quanto à 

regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da contratante, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas, com efeito de certidão negativa. 

 
8.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação, sendo 
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facultada à contratante convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

9 - DOS PRAZOS 

 
9.1 - A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data 
estabelecida no preâmbulo desta Tomada de Preços.  
 
9.2 - Se por motivo de força maior a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e, caso persista o interesse da contratante, 
esta poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
 
9.3 - O não cumprimento, injustificado, dos prazos de início da execução e de entrega dos 
serviços estipulados neste Edital poderá implicar em multa de 0,10% (zero vírgula dez por 
cento) do valor total dos serviços contratados, por dia de atraso, limitado a 10% deste valor. 
 
9.4 - O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 
2022. 
 

10 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 
10.1 - Trata-se de Tomada de Preços do Tipo Menor Preço para Empreitada Global, enquadrada 

nos termos do artigo 45, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

11 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
11.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II, 

da Lei Federal n° 8.666/93, aquelas que: 

 
11.1.1 - Não atenderem às exigências contidas no Edital e seus anexos; 
 
11.1.2 - Apresentarem preços superiores aos praticados no mercado ou manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e, 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 

 

11.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, 

escoimadas das causas que levaram à inabilitação das licitantes e/ou à desclassificação das 

propostas. 

 

11.3 - A inabilitação/desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de 

participar das fases subsequentes. 
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12 - DO JULGAMENTO 

 
12.1 - O julgamento será realizado pela Comissão de Licitação de acordo com o que dispõe o 

art. 45, da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar n° 123/2006, observando os seguintes fatores: 

 

12.1 - O julgamento será realizado com base no menor preço global ofertado, sob o 

regime de empreitada por preço global;  

 

12.2 - Caso seja necessário, a Comissão de Licitação poderá valer-se de auxílio de 

técnicos da área referente ao objeto desta licitação para realização do julgamento; 

 

12.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observadas as disposições da 

Lei Complementar n° 123/2006, e ainda mantiver o empate, o mesmo será decidido por 

sorteio realizado pela comissão, na forma estabelecida no §2º do art. 45 da Lei nº 

8.666/93. 

 

12.2 - Será desclassificada a proposta, cuja especificação estiver incompatível com o(s) 

objeto(s)especificados nos anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as 

especificações mínimas solicitadas. 

 
12.3 - Não será permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preço ofertado na 

proposta. 

 
12.4 - Quando do julgamento das propostas for detectado erro de adição e/ou multiplicação, a 

proponente se responsabilizará pelo preço global ofertado, desde que não se traduza em preço 

inexequível. 

 
12.5 - Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 

com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme disposto no art. 48, inc. II, da Lei 

n° 8.666/93. 

 
12.6 - Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a contratante 

poderá, nos termos do §2º, do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, convocar as 

licitantes remanescentes observadas à ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço. 

 
12.7 - O julgamento das propostas ocorrerá dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se 

conhecimento do resultado no quadro próprio de avisos da Administração e/ou em jornal de 

grande circulação, estando também à disposição dos interessados no horário de expediente. 
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12.8 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for de Microempresa - ME ou Empresa 

de Pequeno Porte - EPP, e se houver proposta apresentada por estas no intervalo percentual de 

até 10% (dez por cento) superior à classificada em primeiro lugar, entende-se por empate estas 

situações, proceder-se-á de acordo com o estabelecido no artigo 44 e 45, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme segue: 

 

12.8.1 - A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada 

deverá, no prazo de 05 (cinco) dias uteis após a convocação formal da Comissão, 

apresentar nova proposta de preço inferior a classificada em primeiro lugar, situação 

em que passará a condição de proposta detentora de menor preço. 

 

12.8.2 - Se a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que passou a 
condição de detentora da proposta de menor preço apresentar a documentação relativa 
a prova de regularidade fiscal com restrição, a Comissão, por ato formal, fará a sua 
convocação para regularizar a documentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

12.8.3 - Se a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem 
classificada não apresentar proposta inferior a da primeira classificada, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
 
12.8.4 - O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos dos 
procedimentos licitatórios da Câmara Municipal, para intimação e conhecimento dos 
interessados. 

 
12.9 - A comissão poderá relevar erros ou omissões formais, dos quais não resultem prejuízo 

para o atendimento da proposta ou para o serviço público. 

 
12.10 - Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional de preço por falta ou omissão que 

porventura vier a ser verificada na proposta ou pedido de desconsideração da mesma por 

razões semelhantes. 

 

13 - DO DESEMPATE 

 
13.1 - Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 44 e seguintes da Lei 

Complementar n° 123/2006. 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) superiores à proposta mais bem classificada. 

 
13.2 - Para efeito do disposto no subitem 13.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
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I - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, utilizando-se do 

benefício legal previsto na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006; 

 
II - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 

forma acima mencionada, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 13.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

  
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 13.1, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

 
13.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos supra previsto, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
13.4 - O disposto no subitem 13.3, acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
13.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas que não tenham sido apresentadas por 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será obedecido o disposto no §2º, do artigo 45, 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

14 - DO DIREITO DE PETIÇÃO 

    
Os autos do processo estarão sempre com vistas aos interessados no horário de expediente, 
mas não poderão ser levados da repartição. 
 
14.1 - Observado o disposto no artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, a licitante poderá 

apresentar recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura 

da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação, do julgamento das propostas, da anulação ou 

da revogação desta Tomada de Preços.  

 
14.1.1 - Os Recursos deverão ser protocolados presencialmente no prazo que se refere o 

item anterior, no endereço desta Câmara Municipal. 

 
14.1.2 - Não serão recebidos ou conhecidos os recursos encaminhados por qualquer 

que seja o meio eletrônico (e-mail, fax, site, etc), sendo necessário o protocolo físico 

junto à esta Câmara, endereçando as razoes recursais ao departamento de licitações e 

contratos. 
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14.1.3 - Não serão recebidos ou conhecidos recursos por meio de cópia/xerox sem 

autenticação ou apócrifos.  

 
14.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso. 

 
14.3 - Interposto o recurso, será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

14.4 - O recurso contra a decisão do Presidente da CPL terá efeito suspensivo, iniciando-se com 

a manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após 

a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por 

escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido à autoridade superior, por intermédio 

do Presidente da CPL. 

 
14.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio do Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir à referida autoridade. 

 

14.6 - Os fatos e os fundamentos do recurso deverão ser deduzidos por escrito e encaminhados 

à Comissão Permanente de Licitação, juntamente com as provas e a documentação que a 

recorrente entender necessárias e pertinentes. 

 

15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 - Se nenhuma irregularidade for verificada, a Comissão de Licitação proporá ao Presidente 

da Câmara a adjudicação do objeto da licitação à proponente que tiver atendido às disposições 

do Edital e tiver ofertado o Menor Preço Global, para sua execução. 

 

16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
16.1 - As despesas decorrentes da presente licitação e de seu respectivo contrato correrão à 

conta da Dotação Orçamentária nº: 01.01.01.031.0101.1002.4.9.90.51.00.100. 

 
16.2 - Estima-se o valor total do contrato objeto deste Edital, conforme orçamento geral anexo 

ao processo, em R$ 71.025,72 (setenta e um mil, vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). 

 

17 - DO TERMO DE CONTRATO 

 
17.1 - A execução do contrato regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
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disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei Federal n° 8.666/93, combinado 

com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

 

18 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 
18.1 - A Câmara de Palminópolis convocará oficialmente a licitante adjudicada, para no prazo 

de 05 dias corridos e condições estabelecidas no instrumento convocatório, firmar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. 

 

18.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela contratante. 

 
18.3 - É facultada à Câmara Municipal de Palminópolis, quando a convocada não assinar o 

referido, firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e 

nas condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, 

ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal 

n° 8.666/93. 

 

18.4 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

 
18.5 - O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do artigo 

64, §2º, da Lei Federal n° 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições 

propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

18.6 - Os serviços deverão ser executados conforme o memorial descritivo/especificações 

técnicas, Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projetos e demais normas 

constantes deste edital e seus anexos. 

 

18.7 - O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação da 

licitante, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no §1º, do artigo 64, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

18.8 - A licitante que se recusar a assinar o Contrato, não aceitar ou não retirar o mesmo no 

prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita à aplicação das 

penalidades descritas neste Edital. 
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18.9 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade da(s) 

empresa(s) registrada(s) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

 

18.9.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, 

a licitante será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, 

com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

18.9.2 - A empresa deverá se manter durante toda a execução do contrato em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

 

18.10 - Quando a empresa registrada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não apresentar a situação regular de que trata o item 18, ou se recusar a assinar o Contrato, 

serão convocadas as demais licitantes classificadas com vistas à celebração do contrato. 

 

18.11 - No ato da assinatura do Contrato a adjudicatária deverá comprovar poderes para o 

signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última Diretoria ou Contrato Social, e 

ainda no caso de procurador, além desses documentos, apresentar procuração com poderes 

para tal, juntamente com documento de identificação. 

 

18.12 - A critério exclusivo do ente contratante e mediante prévia e expressa autorização, o 

contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas 

responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite 

estabelecido de 50%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas. 

 

18.12.1 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que 

esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas 

reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o 

principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e 

integral pela qualidade dos serviços contratados. 

 

18.12.2 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 

responsável perante a contratante, mesmo que tenha havido apresentação de empresa 

a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta 

licitação. 

 

18.12.3 - A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 

a contratante e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma 
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espécie entre o Órgão e a subcontratada, inclusive no que pertine à execução e 

pagamento direto a subcontratada. 

 

18.12.4 - A contratante se reserva o direito de após a contratação dos serviços exigir 

que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se 

submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada, e de determinar a 

substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento 

desejado.  

 

18.12.5 - A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos 

serviços deverá comprovar perante a contratante a regularidade jurídico/fiscal e 

trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta pelo 

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato. 

 

18.12.6 - A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

 

18.12.7 - As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a contratante 

que estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, 

responsáveis técnicos ou sócios não constam servidores, empregados ou ocupantes de 

cargo comissionado no quadro do Contratante. 

 

18.12.8 - Todo e qualquer pedido de autorização para subcontratação deverá ser feito 

expressamente em até 30 (trinta) dias que anteceder a execução dos serviços que 

deverão ser subcontratos.  

 

18.13 - O contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e terá vigência até 31 de 
dezembro de 2022. 
 
18.14 - O prazo de execução dos serviços será o previsto no Cronograma-físico financeiro. 
 

19 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

 
19.1 - Os serviços deverão ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo, 

Especificações Técnicas, Cronograma Físico-Financeiro e projetos a contar da data do 

recebimento da ordem de serviço. 

 
19.2 - Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços dentro do prazo e nas condições 

preestabelecidos sem justificativa aceita pela contratante, sujeitar-se-á às penalidades deste 

Edital e legislação pertinente. 

 
19.3 - Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Edital será 
recebido: 
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19.3.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

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

comunicação escrita do contratado; 

 
19.3.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

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

 
a) O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da 

responsabilidade civil pela qualidade dos serviços executados. 
 
19.4 - A fiscalização da obra será de inteira responsabilidade da contratante, através de seus 
técnicos especializados. 
 

19.4.1 - 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 cópia do Diário de Obra ao profissional da contratante, responsável 

pela Fiscalização. 

 
19.4.2 - As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem 

sobre a realização dos trabalhos da contrata, deverão ser anotados e assinados 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. 

 
19.4.3 - 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. 

 
19.4.4 - 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. 

 
19.5 - Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra: 
 
 19.5.1 - 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; 
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  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. 

 
 19.5.2 - 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, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 

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. 

 

20 - DA ALTERAÇÃO, DA EXECUÇÃO, DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 
20.1 - Caberá a contratante a emissão da Ordem de Serviço, bem como a coordenação, 

supervisão e a fiscalização dos trabalhos objeto desta licitação, e ainda, fornecer à contratada 

os dados e os elementos técnicos necessários à realização dos serviços licitados. A contratada 

tendo recebido o projeto executivo, deverá estudá-lo, e se achar necessário, propor alterações, 

desde que não desconfigurem o projeto inicial, submetendo à apreciação da contratante, no 

prazo de 10 (dez) dias, do recebimento da ordem de serviço. 

 
20.2 - A contratada deverá, inicialmente, afixar no canteiro de serviços placas alusivas à obra, 

com dimensões, dizeres e símbolos a serem determinados pela contratante. 

 
20.3 - A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de 

primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem 

fornecidos pela contratante. 

 
20.4 - Poderá a contratante através do setor competente, ao seu critério, exigir a reconstrução 

de qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para o mesmo 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. 
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20.5 - Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços, 

poderá ser feita pela contratada, podendo, entretanto, a contratante determinar as 

modificações tecnicamente recomendáveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos 

itens abaixo: 

 

20.5.1 - Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto no 

contrato; 

 

20.5.2 - Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de qualquer parte 

desses trabalhos; 

 

 20.5.3 - Suspensão da natureza de tais trabalhos; 

 

20.5.4 - Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à conclusão 

dos serviços contratados. 

 
20.6 - Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem alteração do 

projeto da obra, deverão ser justificados e, ainda, autorizados, sempre por escrito, pela 

contratante. 

 
20.7 - Ao término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra. 
 
20.8 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou as supressões que se fizerem de acordo com o que preceitua o §1º, do artigo 65, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 

21 - DAS MEDIÇÕES DO SERVIÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
21.1 – Os serviços serão medidos periodicamente, de acordo com a execução das etapas da 
obra. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 
 
21.2 - As medições constarão de Folhas-Resumo (Boletim de Medição), contendo a relação de 

serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais, inclusive acumulados, físico 

e financeiro. 

 
21.3 - A contratante pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 

imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos 

diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas nas 

Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais documentos da licitação, 

constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

 
21.4 - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição dos 

serviços. Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado deverá apresentar na sede da 
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contratante as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à ao fiscal 

designado a fim de que seja atestada, e dado imediato e regular processamento. 

 
21.5 - O pagamento será efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentação 

à contratante das respectivas notas fiscais, do cronograma físico- financeiro, do relatório parcial 

da execução da obra e da medição para verificação e posterior deferimento, devidamente 

atestadas por quem de direito. 

 
21.8 - A contratante pagará à contratada o valor dos serviços executados baseado nas 

medições, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes documentos 

anexados: 

 

 21.8.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; 

 

21.8.2 - Prova de Regularidade relativa Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União, por meio de Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos aos Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; expedida nos sites 

www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br. Conforme Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

 

21.8.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 

 

21.8.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do 

domicílio ou sede da licitante que pode ser encontrada no site institucional e a certidão 

expedida pela sede do contratante; 

 

21.8.5 - Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de 

Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou 

do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de 

validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do 

certame licitatório; 

 

21.8.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por 

meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 

21.9 - As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro que 

faz parte deste projeto básico.  
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21.10 - Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, 

reservados à contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/Faturada, somente no mês 

subsequente sem alteração do valor, ou aplicação de qualquer cominação legal.  

 

21.11 - Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela contratada que se 

encontra em dia com suas obrigações fiscais, conforme item 21.8. 

  

21.12 - Junto à fatura, a contratada deverá juntar a regularidade técnica junto ao CREA através 

de ART. 

 

21.13 - Os pagamentos serão efetuados até o 30° (trigésimo) dia após a data de apresentação 

da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação. 

 

21.14 - Para o pagamento da 1ª fatura, a contratada deverá, além dos documentos 

enumerados no item 21.8 e seus subitens, apresentar cópia das Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART’s) referentes aos serviços contratados. 

 

22 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
22.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da lei, devendo protocolar o pedido em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, no endereço da Câmara Municipal de 

Palminópolis, direcionado à Comissão Permanente de Licitação,  devendo a contratante julgar e 

responder a impugnação, sem prejuízo do disposto no §1º do art. 113 da mencionada Lei. 

 

 22.1.1 - Não serão recebidos pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações 

encaminhados por meio eletrônico (e-mail, fax, etc.), sendo necessário o protocolo físico 

junto à Câmara Municipal de Palminópolis, endereçando o pedido para o departamento 

de licitações e contratos, vez que os meios eletrônicos são passiveis de falhas, erros no 

recebimento ou definidos como span e por essa razão, podem não serem recebidos pela 

CPL. 

 
22.2 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 

 
22.3 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 

Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

22.4 - Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste edital de 

licitação aquele que, tendo-o aceito sem objeção, vier a apontar, depois da abertura dos 
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trabalhos licitatórios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

22.5 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar 

as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital. A comunicação do suposto vício 

não suspenderá o curso do certame. 

 

23 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
23.1 - Caso a contratada não cumpra os prazos de execução das obras estabelecidas no 

cronograma físico-financeiro atual ficará ela sujeita à multa de 0,5% (meio por cento), ao dia, 

incidente sobre o valor total do contrato. 

 

23.2 - Se o total das multas atingir um valor igual a 10% (dez por cento) do preço total do 

contrato firmado entre as partes, este será rescindido de pleno direito, de forma unilateral e a 

exclusivo critério da contratante, sem prejuízo da apuração de perdas e danos. 

 

23.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, 

a contratada poderá sujeitar-se às seguintes penalidades, a ser aplicada pela autoridade 

competente, garantida prévia defesa: 

  

  a) Advertência; 

b) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor total da contratação; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 
23.4 - Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 

penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 
23.5 - Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, 
inclusive rescisão contratual, se for o caso. 
 
23.6 - Se o valor da multa não for pago ou depositado será automaticamente descontado da 

primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa e 

cobrado judicialmente. 
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23.7 - Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra 
qualquer crédito gerado pela contratada, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial. 
 

24 - DA RESCISÃO 

 
24.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
24.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

24.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

24.3.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante 

vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

24.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, nos autos desta 

licitação, desde que haja conveniência para a contratante; 

 

24.3.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
24.4 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 

25 - DA TOMADA DE PREÇOS 

 
A critério da contratante, esta Tomada de Preços poderá: 
 
25.1 - Ser anulada, de ofício ou por provocação de terceiros se houver ilegalidade, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
25.2 - Ser revogada, a juízo da administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente 

ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta. 

 
25.3 - Ter sua data de abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" transferida, por 

conveniência exclusiva da Câmara de Palminópolis. 

 
25.4 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços: 
 

25.4.1 - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
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25.4.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o 
dispositivo citado no subitem anterior; e, 

 
25.4.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, ficam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

26 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
26.1 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

26.2 - A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do 

Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, 

ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

 

26.3 - A Comissão poderá solicitar, em qualquer oportunidade, informações complementares 

que julgarem necessárias e pertinentes. 

 

26.4 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório. 

 

26.6 - A ausência de pedido de esclarecimentos complementares por parte das proponentes 

implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas 

suficientes. 

 

26.7 - A licitante que, sem justa causa, descumprir as obrigações assumidas ou infringir os 

preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos e de força maiores, devidamente justificados e 

comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às penalidades 

e sanções pertinentes à matéria. 

 

26.8 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 

integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição. 

 

26.9 - As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a segurança 

do futuro contrato. 

 

26.10 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, interromper os 

trabalhos para promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 
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26.11 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a 

terceiros ou ao patrimônio do órgão da licitação, reparando às suas custas os mesmos, sem que 

lhe caiba nenhuma indenização por parte do Órgão de Licitação. 

 

26.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

26.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta durante a realização da sessão pública de licitação. 

 

26.14 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 

 

26.15 - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do Edital até a data da realização 

da sessão pública de abertura dos envelopes Documentos de Habilitação e Proposta de Preços. 

 

26.16 - Para conhecimento dos interessados expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

quadro próprio de avisos deste Poder Legislativo, publicado em jornal de grande circulação no 

Estado de Goiás, no Diário Oficial do Estado de Goiás, bem como no sítio eletrônico, estando a 

Comissão de Licitação à disposição dos interessados. 

 

26.17 - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 

administrativa, é competente o Foro da Comarca de Turvânia, Estado de Goiás, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que outro seja. 

 

26.18 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 

licitatório e a execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 

documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação 

brasileira. 

 

26.19 - A contratada deverá regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREAGO e outros órgãos, o contrato decorrente da presente 

licitação, conforme determina a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº 307 

de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA. 

 

26.20 - É reservado ao departamento de licitações e contratos, incluir no contrato cláusulas ou 

obrigações que constem neste Edital, mas que não constem na minuta contratual. Ademais, o 

contrato e este Edital complementam-se para os devidos fins. 

 

26.21 - Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar a Comissão Permanente de Licitação 

da Câmara Municipal de Palminópolis-GO, na Rua Deputado Antônio Queiroz Barreto, nº 30, 
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Centro, Palminópolis-GO ou pelo telefone (64) 3675-1519, no horário das 07:00 às 11:00 horas 

e das 13:00 às 17:00 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PALMINÓPOLIS-GO, aos 16 de agosto de 2022. 

 
 

CLEBER REGES DOS SANTOS 
Presidente da CPL 

 Portaria nº 01/CMP/2022
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
OBJETO 
 
  O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa 

para execução da 2º etapa da reforma (substituição do piso, instalação de caixa d´água, reparo 

do portão e etc.) do prédio da Câmara Municipal de Palminópolis-GO. 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
  A presente contratação se justifica em virtude de que, durante o início de 

execução da primeira etapa da reforma, fora verificado a necessidade de complementação dos 

serviços. 

  

 Ocorre que, surgiu, supervenientemente, a necessidade de substituir o piso 

interno do prédio da Câmara Municipal, haja vista tratar-se de estrutura muito antiga, com 

várias partes quebradas e, com o início da reforma, os mesmos foram e continuam sendo ainda 

mais danificados, sendo impossível a recuperação. 

 

 Ademais, o corpo de engenharia verificou a necessidade de substituição das 

esquadrias das salas da administração, instalação da caixa d’água e execução de tanque 

séptico, colocação de piso podotátil na calçada externa, bem como necessidade de reparo no 

portão eletrônico basculante. 

 

  Ante todo o exposto, é imprescindível a necessidade da contratação pretendida 

para que os serviços sejam devidamente executados e que se atenda ao fim almejado, qual 

seja, a reforma do Prédio da Câmara Municipal. 
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 Por fim, destaca-se que faz parte integrante deste processo todos os 

documentos constantes na Tomada de Preços nº 001/2022-CMP, inclusive para fins de 

complementação, caso necessário. 

 
 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
 A execução da obra deverá ser realizada estritamente de acordo com o projeto, 

memorial descritivo, cronograma e demais documentos pertinentes apresentados pelo corpo 

técnico de engenharia, bem como de acordo com o que for determinado durante a execução 

contratual. 

 
 
DA ESTIMATIVA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
   A estimativa de preços unitários e totais encontra-se no orçamento realizado 

pelo profissional de engenharia, conforme documentos que seguem em anexo. Os valores 

foram orçados com base em tabelas oficiais (GOINFRA/AGETOP e/ou SINAPI). 

 

   Nos valores contratados já deverão estar incluídos todos os custos diretos e 

indiretos. 

 

   A presente contratação será do tipo menor preço global, sendo que todos os 

valores unitários deverão estar limitados aos valores unitários do orçamento em anexo. 

 

   Oportunamente será anexada ao processo a devida dotação orçamentária que 

deverá ser a mesma do orçamento vigente e deverá estar especificada no contrato da empresa 

a ser contratada pela Câmara. 

 
 
DOS REQUISITOS 

  
 Para a habilitação e formalização do contrato deverão ser apresentados todos 

documentos exigidos no Edital da Tomada de Preços. 
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DURAÇÃO DO CONTRATO 

 
   O contrato de prestação de serviços objeto deste processo terá o prazo de 

vigência até 31 de dezembro de 2022, devendo a execução ser concluída no prazo previsto no 

cronograma em anexo.  

 
 
PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

   A contratante pagará à contratada o valor dos serviços executados baseado nas 

medições, conforme cronograma apresentado. 

 
    
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 
   O contrato decorrente deste processo poderá ser alterado por acordo das partes, 

com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração dos 

serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES 

 

A Câmara Municipal de Palminópolis (contratante) se obriga a: 

 

a) Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Termo de Referência; 

 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor 
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especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

 

d) Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

e) Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 

contrato; 

 

f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação/contratação; 

 

g) Não permitir que os empregados da contratada executem tarefas em 

desacordo com as preestabelecidas no contrato. 

 
 

A contratada obrigar-se-á a: 

 
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de 

sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais; 

 

b)  Realizar às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da contratante; 

 

c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à contratante ou a 

terceiros; 

 

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos suficientes 

dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 
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determinações em vigor; 

 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à contratante; 

 

f) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Câmara, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, quando for o 

caso; 

 

g) Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

 

h) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação/contratação; 

 

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 

minuta de contrato; 

 

j) Orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem 

adotados durante o exercício de suas funções, bem como a fornecer os 

equipamentos necessários à atividade desenvolvida; 

 

k) Não permitir que seus empregados designados para a execução dos serviços 

ora contratados desempenhem atividades diversas daquelas acordadas no 

presente instrumento. 
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DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

  A fiscalização do contrato será exercida por servidor devidamente designado, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo 

dará ciência à administração da Câmara. 

 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, etc. e na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Câmara ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com a Lei nº 8.666/93.  

 

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização 

das faltas ou dos defeitos observados. 

 

O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 

das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua 

competência. 

 

O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à contratante 

ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante. 

    

   O fiscal do contrato monitorará constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, intervindo para corrigir ou aplicar sanções quando 

verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 

 

   A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando 

for o caso: 
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a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação 

dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 

formação profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; e  

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. 

   

   O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

   A contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a 

prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal do contrato pactuado com a 

Câmara Municipal. 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os casos omissos no presente Termo de Referência serão resolvidos pela 

Comissão de Licitação. 

 

   Câmara Municipal de Palminópolis-GO, 09 de agosto de 2022. 
 
 
 

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NO PROCESSO FÍSICO 

_____________________________ 
HUDSON DE SOUZA BARROSO 

Secretário Administrativo 
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ANEXO V 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
(Em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 
 
 
                                   Prezados Senhores(as), 
 
 
O abaixo assinado, ...................................................., portador(a) do RG nº ..................,  
inscrito(a) no CPF nº ............................, na qualidade de responsável legal pela empresa 
....................................., CNPJ nº .................................., com sede à ........................., vem, pela 
presente, informar que o Senhor(a).................................................., portador(a) do RG 
nº.................., inscrito(a) no CPF nº ......................, residente e domiciliado(a) na 
...................................,  é a pessoa designada por nós  para acompanhar a sessão da licitação 
em epígrafe, com poderes para assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da representada. 
 
 

(Local), ----- de ------- de 2022 
 

 
 

__________________________________________ 
(nome e assinatura) 

(CPF) 
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DECLARAÇÃO - ME e EPP 

(Somente para Micro e Pequenas Empresas)  
(Em papel timbrado do licitante) 

 
 

 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 

 
A empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede na 
.........................................., na Cidade de .............................., Estado de ......................., por 
intermédio de seu representante legal, para fins de participação na Tomada de Preços nº  .... 
/2022, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 
 
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 
B) Tem conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em 
cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

(Local), ----- de -------- de 2022 
 

 
 

_________________________________________ 
(nome e assinatura) 

(CPF) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado do licitante) 
 

 
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 
 
 
   
A empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede na 
.........................................., na Cidade de .............................., Estado de ......................., por 
intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao 
Edital de Tomada de Preços nº ....../2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 

(Local), ----- de ------ de 2022 
 

 
 

_________________________________________ 
(nome e assinatura) 

(CPF) 
 

 
 
 



 

RUA DEP. ANTÔNIO Q. B. Nº 30 CENTRO, PALMINÓPOLIS-GO/CNPJ: 04.221.276/0001-50/FONE: 6436751519/ 
e-mail: camarapalminopolis@gmail.com   site: http://camarapalminopolis.go.gov.br/                         
 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 
(Em papel timbrado do licitante) 

   
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 
 
 
                   
A empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede na 
.........................................., na Cidade de .............................., Estado de ......................., DECLARA 
total e plena concordância com os termos e condições do Edital da Tomada de Preços nº 
......../2022. 
 
 

(Local), ----- de ----------- de 2022 
 

                         
_________________________________________ 

(nome e assinatura) 
(CPF) 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O 
 INCISO V, DO ART.27, DA LEI Nº 8.666/93 

(Em papel timbrado do licitante) 
 
 

   
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 
 
  
 
A empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede na 
.........................................., na Cidade de .............................., Estado de ....................., DECLARA, 
sob as penas da lei, que está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou 
insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho os menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com 
o inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal e de acordo com a Lei Federal nº 9.854/99. 
 
 

(Local), ----- de -------------- de 2022 
 

                         
_________________________________________ 

(nome e assinatura) 
(CPF) 
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DECLARAÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(Em papel timbrado do licitante) 

   
   
 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 
 
 
A empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede na 
.........................................., na Cidade de .............................., Estado de ......................., 
DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no Edital da Tomada de Preços nº........../2022. 
 
 

(Local), ----- de ------- de 2022 
 

                         
_________________________________________ 

(nome e assinatura) 
(CPF) 
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ANEXO VI 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
(Em papel timbrado do licitante) 

    
                                                                 
 
À CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Assunto: Tomada de Preços nº ---/2022 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução da 2º etapa da reforma (substituição do piso, 
instalação de caixa d'água, reparo do portão e etc.) do prédio da Câmara Municipal de 
Palminópolis-GO, conforme condições do Edital. 
 
                        

Prezado(a) Senhor(a) Presidente da CPL, 
    
   Passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para prestação dos serviços de 
“execução da 2º etapa da reforma (substituição do piso, instalação de caixa d'água, reparo do 
portão e etc.) do prédio da Câmara Municipal de Palminópolis-GO”, de acordo com o Edital da 
Tomada de Preços nº ...../2022 e seus anexos, que nos foi disponibilizado. 
    
             Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em 
nossa proposta, cujo Valor Global é de R$ ....... (....................).  
    
               O prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura da licitação. 
    
             DECLARAMOS que o prazo estimado para execução da obra/reforma será de até 
01 (um) mês, conforme Cronograma Físico Financeiro, a contar da emissão da Ordem de 
Serviço. 
 
  DECLARAMOS que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que 

estabelece o Edital, quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes. 

 
  DECLARAMOS que utilizaremos somente materiais e mão de obra de 1ª 

qualidade, e ainda que a variação de quantidades (respeitadas as quantidades mínimas 

estabelecidas na planilha) será de nossa inteira responsabilidade e que haverá a garantia dos 

serviços prestados, conforme previsto no Edital. 

 
   DECLARAMOS expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as 

despesas concernentes a transportes, mão de obra, materiais e equipamentos, ferramentas, 
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seguro, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes 

à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços. 

 

(Local), ----- de ------ de 2022 
 

                         
_________________________________________ 

(nome e assinatura) 
(CPF)
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ANEXO VII 
 

MINUTA  
 

CONTRATO Nº ----/2022-CMP 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 2º 
ETAPA DA REFORMA (SUBSTITUIÇÃO DO PISO, 
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, REPARO DO PORTÃO E 
ETC.) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PALMINÓPOLIS-GO, CONFORME SEGUE:  
 

DAS PARTES: 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS, Estado de Goiás, pessoa jurídica de 

direito público, com sede na Rua Dep. Antônio Queiroz Barreto, nº 30, Centro, Palminópolis-

GO, inscrita no CNPJ nº 04.221.276/0001-50, neste ato representada pelo Senhor Presidente 

LUCIANO BOMTEMPO GONÇALVES, brasileiro, agente político, portador do RG nº 2512387 

SSP/GO, inscrito no CPF nº 558.106.591-87, residente e domiciliado na Rua Orcelino V. 

Santanta, nº 138, Qd.10, Lt.10, Setor Clarindo Alves Costa cidade de Palminópolis-GO, 

doravante denominada CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: ---------------, pessoa jurídica de direito privado, com sede à -------, Qd. ---, Lt. ---,  

nº ----, bairro -----, cidade de ------, Estado de -----, CEP ------, inscrita no CNPJ sob o n° -----------, 

Fone (--) ----------, e-mail ----------, neste ato representada pelo Sr. ------------, nacionalidade, 

estado civil, profissão, residente e domiciliado à -------, Qd. ---, Lt. ---,  nº ----, bairro -----, cidade 

de ------, estado de -----, CEP ------, portador do RG n° --------- e devidamente inscrito no CPF sob 

o n° -------------, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

 

FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS Nº ----/2022-CMP, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente, 

tudo constate no Processo Administrativo nº 059/2022-CMP, que faz parte integrante do 

presente instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento contratual a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DA REFORMA (SUBSTITUIÇÃO DO PISO, INSTALAÇÃO DE CAIXA 

D'ÁGUA, REPARO DO PORTÃO E ETC.) DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PALMINÓPOLIS-GO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA, PROJETOS E 

PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA, documentos estes que fazem parte do presente 

contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO 

 

2.1 - O presente instrumento contratual terá vigência da data de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2022. 

 

2.2 - A CONTRATADA deverá executar a obra no prazo máximo definido no cronograma físico-

financeiro fornecido pela Câmara, o qual encontra-se, também, anexado ao processo 

administrativo. 

 

2.3 - Deverão ser integralmente obedecidos os prazos parciais e totais previstos no Cronograma 

Físico-Financeiro; 

 

2.4 - Os prazos de execução e entrega do objeto, bem como a vigência deste contrato, poderão 

ser prorrogados de acordo com o que dispõe o art. 57, da Lei nº 8.666/93, em sua redação 

vigente. 

 

2.5 - As ordens de serviços/execução somente poderão ser assinadas pela autoridade 

competente, a qual assina, também, este instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - Serão observados os seguintes procedimentos para recebimento da obra: 

 

a) RECEBIMENTO PROVISÓRIO: A obra será recebida provisoriamente, pela Fiscalização da 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita da parte CONTRATADA; 

 

b) RECEBIMENTO DEFINITIVO: a obra será recebida definitivamente pela Fiscalização da 

CONTRATANTE, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, quando, então, será emitido Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado pelas partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DAS MEDIÇÕES 

E DAS ALTERAÇÕES 

 

4.1 - O valor global do presente contrato é de R$ .................. (...................), a ser pago 

mediante emissão de notas fiscais/faturas, sendo fixo e irreajustável durante a vigência deste 

instrumento. 

 

4.2 - O valor deste contrato não terá reajuste até 31/12/2022. Após este prazo o índice de 

reajuste a ser aplicado é o IGP-M ou caso seja extinto, outro que venha substituí-lo. 
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4.3 - Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal gerada após 

apresentação de medições vistoriadas e assinadas pelo pessoal habilitado. 

 

4.4 - As faturas deverão ser apresentadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATANTE. 

 

4.5 - O gestor do contrato/fiscal somente atestará a prestação dos serviços e liberará a(s) 

nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as 

condições pactuadas. 

 

4.6 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao seu 

requerimento o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART efetuada no CREA/GO, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/78 do CONFEA, 

bem como cópia do documento de matrícula (CEI) junto ao INSS, se for o caso, sob pena do 

não recebimento do pagamento referente à medição requerida. 

 

4.7 - Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela CONTRATADA, de que 

se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das 

Certidões Negativa de Débitos com o INSS, FGTS, CNDT, Fazenda Federal, Fazenda Estadual e 

Fazenda Municipal. 

 

4.8 - A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao 

da ocorrência. 

 

4.9 - Os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aceitos pela fiscalização da 

CONTRATANTE serão objeto de lançamento no Boletim de Medição, que após conferido, será 

assinado pela fiscalização designada pela CONTRATANTE e pelo preposto da CONTRATADA. 

 

4.10 - O Presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 

8.666/93, desde que haja interesse das partes, com a apresentação das devidas justificativas 

adequadas ao caso. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação e de seu respectivo contrato correrão à 

conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01.01.031.0101.1002.4.9.90.51.00.100. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 

6.1 - No decorrer da execução dos serviços, poderão ocorrer variações para mais ou para 

menos, nas quantidades, ficando mantidos os preços unitários, quaisquer que sejam estas 
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variações em cada item, até o limite fixado pelo art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 

em sua redação vigente. 

 

6.2 - Qualquer acréscimo ou supressão no valor inicial do contrato será efetuado mediante 

aditamento contratual e Ordem de Serviço específica. 

 

6.3 - Caso venha a surgir no decorrer da obra determinados serviços que não tenham sido 

citados na planilha de preços e quantidades, o seu preço unitário será elaborado pela 

CONTRATANTE em comum acordo com a CONTRATADA e aprovado pelo gestor competente. 

 

6.4 - Nenhuma alteração e/ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços 

poderão ser feitas pela CONTRATADA sem a expressa anuência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

7.1 - Além das resultantes da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA se obriga, nos termos previstos 

no Edital, no Termo de Referência, bem como às seguintes obrigações: 

 

a) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

CONTRATANTE; 

 

b) Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

c) Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da lei 

nº 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

 

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

 

e) A reparação prevista na alínea anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias 

após o recebimento da notificação formal da CONTRATANTE, sujeitando-se, na 

inobservância às penalidades previstas; 

 

f) Entregar o objeto do contrato de acordo com as especificações solicitadas; 

 

g) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados, leis, 

regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das 

autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação em questão, 

cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 

transgressão de seus prepostos ou conveniados; 
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h) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em decorrência 

da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que ocorridas nas dependências da CONTRATANTE; 

 

i) A CONTRATADA não poderá terceirizar a execução parcial ou total do objeto do 

contrato aqui descrito, salvo nas hipóteses de subcontratação, previstas no Edital; 

 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE; 

 

k) Executar o objeto do contrato através de pessoas idôneas, com a necessária qualificação 

profissional, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus 

empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções causem à 

CONTRATANTE ou a terceiros, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição 

daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação técnica seja 

insuficiente; 

 

l) Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificarem quaisquer 

condições inadequadas à execução do objeto do contrato ou a iminência de fatos que 

possam prejudicar a perfeita execução do mesmo; 

 

m) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais 

como impostos, fretes, transportes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, seguros, enfim todos os custos necessários a fiel execução do objeto deste 

contrato; 

 

n) Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

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

determinada a Lei nº 5.194 de 21/11/66 e Resolução nº 104 de 22/05/70 do CONFEA; 

 

o) Responsabilidade civil por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 

posturas municipais, estaduais e federais, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação à CONTRATANTE; 

 

p) Executar os serviços com rigorosa observância dos projetos, respectivos detalhes, 

plantas e especificações, sujeitando-se a CONTRATADA a orientação e fiscalização da 

CONTRATANTE; 

 

q) Executar os serviços de acordo com as prescrições e critérios das normas técnicas 

vigentes, bem como empregar, exclusivamente, materiais de primeira qualidade; 
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r) Cumprir com as obrigações elencadas no Projeto Básico, Termo de Referência, 

Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos 

pertinentes; 

 

s) A CONTRATADA providenciará, obrigatoriamente, placa identificando o 

empreendimento durante o período de duração da obra, a qual deverá ser afixada no 

prazo de 15 (quinze) dias após autorizado o início dos trabalhos, sob pena de suspensão 

dos pagamentos, até que seja sanada a irregularidade. 

 

 

7.2 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive verificando “in loco” a 

qualidade do objeto se necessário for; 

 

b) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e qualquer 

pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto 

contratado; 

 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos realizados em desacordo com o contrato; 

 

d) Proceder ao pagamento da CONTRATADA, na forma e prazo pactuados; 

 

e) Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

 

f) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da 

CONTRATANTE para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

 

g) Promover o acompanhamento e a fiscalização da obra objeto deste contrato, quanto ao 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte da CONTRATADA, inclusive atestando a realização dos serviços 

contratados; 

 

h) Comunicar, em tempo hábil, a CONTRATADA, a data e a hora dos serviços a serem 

realizados; 

 

i) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos 

serviços contratados. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO REGISTRO DO DIÁRIO DE OBRA 

 

8.1 - A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pela CONTRATANTE ou por terceiros 

contratados para esse fim. 

 

8.2 - O livro Diário de Obra deverá ser numerado e estar à disposição no local da obra, sendo 

que sua manutenção e guarda serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual 

deverá entregar na data do recebimento provisório dos serviços, cópia do Diário de Obra à 

fiscalização da CONTRATANTE. 

 

8.3 - Além das anotações obrigatórias sobre serviços em andamento, a CONTRATADA deverá 

recorrer ao Diário de Obra sempre que surgirem quaisquer improvisações, operações técnicas 

ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes ou condições especiais. Neste caso também é 

imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalização de concordância 

com o assunto relatado. 

 

8.4 - Serão obrigatoriamente registradas no Diário de Obra: 

 

8.4.1 - Pela CONTRATADA: 

 

a) Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento do trabalho; 

 

b) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

 

c) As consultas à fiscalização; 

 

d) As datas de conclusão das etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

 

e) Acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 

 

f) Respostas às interpelações da Fiscalização; 

 

g) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a execução da obra ou 

serviço; 

 

h) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, deverão ser objeto de registro. 

 

 

8.4.2 - Pela Fiscalização da CONTRATANTE: 
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a) Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os projetos, 

especificações, prazos e cronogramas; 

 

b) Observações cabíveis e propósitos de lançamento da CONTRATADA no Diário de Obra; 

 

c) Solução às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, em correspondência 

simultânea para a autoridade superior; 

 

d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos e do 

desempenho da empreiteira e sua equipe; 

 

e) Determinação de providências para o cumprimento dos projetos, especificações e 

segurança das obras; 

 

f) Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da 

fiscalização. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

 

9.1 - DAS PENALIDADES 

 

9.1.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

  

a) Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 

b) Multa: Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, sujeitar-se-á a 

CONTRATADA à multa de mora de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor do 

contrato, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. A 

referida multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique outras sanções previstas na legislação referente à matéria; 

 

c) As multas, indenizações ou outras despesas impostas à CONTRATADA, em decorrência 

do descumprimento de obrigações contratuais e legislação aplicável à espécie, deverão 

ser recolhidas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de ciência de sua 

imposição; 

 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Órgão Municipal por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
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a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 

 

9.2 - DA MULTA 

 

9.2.1 - Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei nº 

8.666/93, a CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes multas: 

 

 a) 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso 

na entrega do objeto licitado ou se a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer outra 

cláusula do respectivo contrato; 

  

  b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, se por culpa da CONTRATADA for o 

mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes. 

  

9.2.2 - Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual; 

 

9.2.3 - O valor referente às multas será descontado do pagamento a que fizer jus a 

CONTRATADA. 

 

9.2.4 - As multas previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

9.2.5 - A multa contratual poderá ser calculada pela seguinte fórmula: 

 

M = 0,001 x (V/P), onde: 

M = Valor da multa em Reais: 

V – Valor do contrato, reajustado e atualizado monetariamente se assim a lei permitir 

em reais: 

P = Prazo de execução em dias: 

Aplicável, por dia de atraso e consecutivo que exceder o prazo para a conclusão das 

etapas parciais ou término dos serviços referente à obra objeto deste contrato; 

 

9.2.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada (caso haja), além de perda 

desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 

9.2.7 - Em caso de descumprimento por parte da CONTRATADA de qualquer obrigação 

contratual, salvo por motivo de força maior definido em Lei e reconhecido pela autoridade 



 

RUA DEP. ANTÔNIO Q. B. Nº 30 CENTRO, PALMINÓPOLIS-GO/CNPJ: 04.221.276/0001-50/FONE: 6436751519/ 
e-mail: camarapalminopolis@gmail.com   site: http://camarapalminopolis.go.gov.br/                         
 

competente, será aplicada à mesma a multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) por dia de 

atraso sobre o valor global do contrato, limitado a 10% (dez por cento). 

 

9.2.8 - Se a multa aplicada não for paga em até 10 (dez) dias úteis, terá o valor integral dela 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada 

judicialmente. 

 

9.2.9 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a 

da alínea “b”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 

 

9.2.10 - No caso de aplicação da penalidade constante do item 9.1.1, alínea “d”, a competência 

é exclusiva do gestor competente, após facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 02 (dois) anos de sua aplicação.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 

nº 8.666/93: 

 

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

10.3 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados; 

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  
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g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o, do art. 

67, da Lei nº 8.666/93; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada 

a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93;  

n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas 

e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

p) A não liberação, por parte da CONTRATADA, de área, local ou objeto para execução de 

obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 

materiais naturais especificadas no projeto; 

q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 

r) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

s) Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis.  
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10.4 - A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação; 

d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 

e) Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - Devolução de garantia, se houver; 

II - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - Pagamento do custo da desmobilização. 

f) Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo; 

g) A rescisão de que trata a alínea “a” acarreta nas seguintes consequências, sem prejuízo 

das sanções previstas nesta Lei: 

I - Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 

ato próprio da CONTRATANTE; 

II - Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do 

inciso V, do art. 58, da Lei nº 8.666/93; 

III - Execução da garantia contratual para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores 

das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE. 

10.5 - O presente contrato poderá ser rescindido, independente de interpelação judicial ou 

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

 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
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b) Ocorrer falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 

 

c) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, em qualquer hipótese, face à 

proibição legal vigente. 

 

10.6 - O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas às 

conveniências dos serviços e disponibilidade de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA 

direito a receber da CONTRATANTE o valor dos serviços executados, constante das medições 

rescisórias. 

 

10.7 - No interesse da Administração Pública, desde que justificado, a CONTRATANTE poderá 

rescindir o contrato, sendo devido à CONTRATADA a percepção do quantum referente aos 

serviços efetivamente realizados e constantes da medição rescisória. 

 

10.8 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, diante do não cumprimento do contrato a 

contento, transferi-lo a um dos demais licitantes, observada rigorosamente a ordem de 

classificação, nos termos legais, ou ainda de executá-lo diretamente sem que à CONTRATADA 

caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS GENERALIDADES 

 

11.1 - A CONTRATADA, por imperativo de segurança, obriga-se a promover a sinalização da 

obra, com iluminação para o período noturno, colocando nos locais dos trabalhos, a partir do 

dia em que estes forem iniciados, painéis e cavaletes de acordo com o modelo aprovado pela 

CONTRATANTE e sem ônus para a mesmo. 

 

11.2 - Ao iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá afixar no canteiro de obra, alusiva à 

mesma, com as dimensões, dizeres e símbolos a ser fornecida pela CONTRATANTE, placa 

referente à obra. 

 

11.3 - Sob nenhum pretexto a CONTRATADA poderá pedir indenização de danos causados por 

enchentes ou qualquer outro agente físico da natureza. Neste caso, a CONTRATADA deverá 

precaver-se contra riscos através de seguro específico ou de forma que julgar de sua 

conveniência. 

 

11.4 - A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade civil, ficando esta obrigação única e 

exclusivamente da CONTRATADA, sendo obrigada a fazer por sua conta, seguro 

correspondente, inclusive dando cobertura aos danos pessoais ou materiais das obras, objeto 

deste contrato. 

 

11.5 - Ao término dos serviços, os locais deverão apresentar-se limpos e desimpedidos. 
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11.6 - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 

8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ANEXOS 

 

12.1 - São partes integrantes deste contrato os seguintes documentos: 

 

a) “Memorial Descritivo”; 

b) “Planilha Orçamentária”; 

c) “Cronograma”; 

d) Termo de referência; 

e) Edital da Tomadas de Preços n° ----/2022-CMP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO 

 

13.1 - Fica nomeado como Gestor do presente instrumento contratual o Sr. XXXXXXXXX, 

inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

14.1 - Fica eleito o foro de Turvânia-GO para dirimir todas as questões emergentes deste 

contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

14.2 - E assim, por estarem justos, combinados e contratados, assinam este instrumento, as 

partes, na presença das testemunhas, que também o assinam. 

   

Palminópolis-GO, --- de ----------- de 2022. 
 

____________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS-GO 
CNPJ 04.221.276/0001-50 

Luciano Bomtempo Gonçalves 
CPF 558.106.591-87 

Contratante 

__________________________________ 
NOME EMPRESA 

CNPJ 
Nome representante 

CPF  
Contratada 

 

Testemunhas: 

Nome: _______________________________ 

CPF: _________________________________ 

Nome: _______________________________  

CPF __________________________________  


