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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2015 

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 001/2015 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA, nos termos da Lei No. 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, alterada pela Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994 e demais legislações 
complementares,  torna público  para conhecimento  dos interessados que esta realizando esta 
Licitação, na modalidade de Tomada De Preços, em , do tipo MENOR PREÇO e receberá as 
propostas para o objeto do presente  Edital  de  Licitação,  até  as 10:00 horas  do dia 14 de 
outubro de 2015, através de seu  Protocolo  Geral,  localizado  na Câmara Municipal de 
Agrolândia,  sito  na Avenida 25 de Julho, 850, Centro – Agrolândia  -  SC.   
 
a) A reunião  para  abertura  dos  envelopes   contendo  a “ Documentação”  e  “Propostas  de 
Preços”, será  realizada  na mesma data,  e horário, Sala  do Plenário da Câmara Municipal de 
Agrolândia, na Avenida 25 de Julho, 850, Centro – Agrolândia - SC, com a presença  ou  não  
dos  proponentes. 
 
b) Não serão aceitas nem recebidas,  em  hipótese alguma,  documentações e  propostas  após  
a  data  e hora  aprazadas  para esta licitação, ainda  que tenham  sido  despachadas,  
endereçadas  e  ou  enviadas  pôr  qualquer  meio,  anteriormente  à  data  do  vencimento. 
 
c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça 
a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 
 
d) Maiores informações e Cópias do Edital poderá ser obtido junto a Câmara Municipal de 
Vereadores, à Avenida 25 de Julho, 850, Centro, no horário das  8:00  às 12:00 horas e das 
14:00  às 17:00 horas, de Segunda à Sexta-feira  ou pelo telefone (0xx47) 3534-4514 ou pelo e-
mail: hane@cvagrolandia.sc.gov.br. 
 
01- DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
1.1 - O presente Edital tem pôr objetivo a CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E 
GARAGEM NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA - CONFORME  

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTOS E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EM ANEXO.  
 
02- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:     
 
2.1. Serão admitidos a participar deste Edital, qualquer empresa, devidamente cadastrada até 
o terceiro dia anterior à data de abertura da licitação, e com ramo de atividade compatível 
com o objeto desta, não sendo admitido consórcio, sendo a proponente a ser contratada, a única 
responsável pelo fornecimento dos materiais; 
 
2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou falência, ou que 
tenha sido declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas  municipais, estaduais e 
federais ou ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município de 
Agrolândia;   
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2.3. Apresentar os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes distintos que 
passamos a chamar de ENVELOPE Nº 1,  ou  envelope  da  "DOCUMENTAÇÃO  DE  
HABILITAÇÃO"  e  ENVELOPE Nº  2,  ou envelope da "PROPOSTA DE  PREÇOS",  no local, 
data e horário indicados neste Edital; 
 
2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, 
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um 
mesmo representante. 
 
 
2.5. Toda Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à época 
pertinente, preferencialmente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
03- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO – Envelope No. 01       
 
3.1. Poderá participar do presente Edital, qualquer empresa do ramo, e desde que apresente os 
documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada por Tabelião, por servidor 
designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial 
(perfeitamente legíveis), todos da sede (matriz) da proponente, em única via: 
 
3.1.1. – Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
c) Prova de regularidade relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União (Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais,  expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita 
Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da Lei;   
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do 
Município, do domicilio ou sede da empresa; 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), obtida através do site do Tribunal 
Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao. 
 
3.1.2 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela 
Câmara Municipal de Agrolândia. 
 
3.1.2.1 - Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), 
enquadrada na forma da Lei Complementar 123/2006 e IN 103/2007 do Departamento Nacional 
de Registro do Comércio (DNRC), acompanhado com a Certidão expedida pela Junta Comercial 
para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob pena de 
ser desconsiderada tal condição. 
 

http://www.tst.jus.br/certidao
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3.1.2.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC 123 alterada pela LC 
nº 147, art. 43, caput de 7 de agosto de 2014). 
 
3.1.2.1.2 - Caso o licitante possua alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

3.1.2.1.2.1 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

3.1.2.1.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.1.2.1.2, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital. 
 
 
3.1.3.  – Quanto à Qualificação Técnica 
 
a) Certidão de registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, do Estado da sede do licitante, que comprove o exercício de atividades 
relacionadas com o objeto desta licitação; 
 
b) Atestado de capacidade técnica, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou  
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes,   comprovando  a execução de serviço de mesma natureza, igual porte ou 
semelhante ao da presente especificação, sem qualquer restrição na qualidade e nas condições 
comerciais, nomeando os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, devendo o 
atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra 
forma de que o município possa valer-se para manter contato com a empresa declarante; 
 
c) Declaração subscrita por seu responsável legal, sob penas cabíveis, que conhece o local e 
está inteirado das condições estabelecidas, modelo ANEXO X.  
 
 
3.1.4.  - Quanto a Qualificação Econômico-Financeira:  
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e 

apresentado na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta 
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, cujos índices deverão ser apurados e apresentados pela 
aplicação da seguinte fórmula: 
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   AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: -------- = índice mínimo: 1,00 

PC 
 

AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL: ----------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

                                   PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: --------------- = índice mínimo: 1,00 

                                   PC + PELP 
 

             PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,51 

         AT 
 

Onde: AC = Ativo Circulante;  ARLP = Ativo Realizável em Longo Prazo; AP = Ativo 
Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível e  Longo 
Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 

 
Observação1: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 
podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses 
da data de apresentação da  proposta. 
 
Observação2: A empresa constituída a menos de um ano poderá apresentar balanço de 
abertura. 
 
b) DECLARAÇÃO de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, em 
atenção ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do 
Decreto Federal n.° 4.358-02 (ANEXO IV); 
 
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, passada pelo Distribuidor Judicial da sede da 

proponente.  
 
d) Declaração da proponente da inexistência de superveniência  de  fato  impeditivo  de  
habilitação,  nos termos do  artigo  32,  parágrafo 2º, da Lei Nº  8.666/93,  de que não foi 
declarada inidônea e nem esta suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou 
Municipal (Anexo V); 
 
3.2. Os documentos  apresentados  sem  prazo de  validade  expresso  considerar-se-á  30  
(trinta )  dias da data da emissão, com  exceção  do (s)  Atestado (s), bem como os documentos, 
cuja renovação se torna impossível. 
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3.3. As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeita condições a documentação  
exigida na condição anterior,  serão   consideradas   inabilitadas  e  excluídas   das    fases  
subsequentes  da  Licitação, sem  direito  a  qualquer  reclamação  ou  indenização. 
 
3.4. A participação nesta Tomada de Preços  importa  a  licitante,  na  irrestrita  aceitação  das  
condições estabelecidas no  presente Edital, bem   como   observância  nos  regulamentos, 
normas  administrativas e  técnicas  aplicáveis,  inclusive  quanto  a  recursos. 
 
3.5.Decairá do direito de  impugnar  os termos do Edital de  Licitação  perante a  administração a  
licitante  que  tendo-os  aceito sem  objeção,  venha a  apontar,  depois  da abertura  dos  
envelopes  de  habilitação, falhas ou  irregularidade  que o viciaram,  hipótese  em  que   tal  
comunicação  não  terá  efeito  de  recurso. 
 
3.6. A  Impugnação   de   que    trata   o    item   acima,  se   houver,  deverá ser apresentada de   
conformidade com  parágrafo  1º. ,  do  artigo  41,  da   Lei  N.º 8.666/93. 
 
 
3.7. A  documentação  de  habilitação deverá ser apresentada em envelope  fechado, pôr  cola  
ou  lacre,  devendo o mesmo ser timbrado e /ou identificado  com o número do  (  C.N.P.J.  )  da  
firma  licitante,  contendo  o  seguinte  endereçamento: 

 
 
À 
CÂMARA  MUNICIPAL DE  AGROLÂNDIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Avenida 25 de Julho, 850, Centro 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 
Envelope  N.º  1   -    “ DOCUMENTAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO ” 

 
 
4- DA   PROPOSTA   DE  PREÇOS – Envelope  No. 2 
 
4.1. No  envelope Nº  2,  a  PROPOSTA DE PREÇOS,  deverá ser apresentada  no original ou 
em fotocópia autenticada, datilografada ou impressa em língua portuguesa,  em papel timbrado 
ou  identificado  com carimbo   padronizado   do  (CNPJ)  da   firma   licitante, em uma única via, 
sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva, indicando o número deste Edital, bem como, data 
da, assinada na última folha e rubricada  as  demais pelo representante legal da licitante.   
 
4.2. Na Proposta de Preço já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços 

necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado no Anexo I – Memorial Descritivo, 
parte integrante deste Edital, os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, 
transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel 
cumprimento do objeto ora licitado. 
 
4.3. Conter assinatura, nome por extenso, Nº CPF e RG do signatário, sua função e/ou 
cargo na empresa, tudo de modo legível. 
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4.4. Conter prazo de validade da Proposta de Preços,  que  não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de 
omissão;  
 
4.5. Conter o percentual utilizado na composição do preço (BDI) 
 
4.6. Os materiais ofertadas deverão ser novos, de 1ª linha.  
 
4.7. As propostas porventura sem data, serão consideradas emitidas para o dia do vencimento 
desta licitação.      
 
4.8. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente serão 
aplicadas as penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
respeitado o disposto no seu artigo 43, parágrafo 6º.        
 
4.9. Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte 
qualquer um dos itens dos envelopes Nºs. 1 e 2;   
       
4.10. Não  serão  tomadas em consideração quaisquer  vantagens  não previstas  neste  Edital,  
nem as  propostas  que  contiverem apenas  o  oferecimento de uma redução sobre a proposta  
mais barata;  
 
4.11. A proposta deverá obedecer os valores máximos unitários e totais da Planilha 
Orçamentária em anexo ao edital. 
    
4.12. A Proposta de Preços deverá se acondicionada e apresentada em envelope opaco, lacrado 
e/ou fechado, devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do 
(C.N.P.J) da firma licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:  

 
A 
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  AGROLÂNDIA 

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
AVENIDA 25 DE JULHO, 850, CENTRO 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 
Envelope  N.º  02    -    PROPOSTA  DE  PREÇOS  

 
 
05- DA REPRESENTAÇÃO DO LICITANTE 
 
5.1. Na hipótese de a  proponente  não  estar  representada  na licitação por Administrador 
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social,  a mesma poderá fazer-se representar  
por elemento credenciado, por carta ou por procuração, onde  contenha  o  número de sua  
cédula  de  identidade  que deverão  ser  apresentados na ocasião, ficando retido o 
credenciamento. 
 
5.1.1. É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, 
um representante de cada proponente, devidamente credenciado e identificado. 
 
5.1.1.1 – Por credencial entende-se: 
 
a) Habilitação do representante com poderes para formular perguntas, assinar atas e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante instrumento 
público de procuração ou instrumento particular (Anexo III), acompanhado do documento, 
descrito na alínea a seguir, para aferir-se a capacidade do outorgante; 
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b) Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa (CONTRATO SOCIAL 
OU EQUIVALENTE), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura,  no caso de titular da mesma. 
 
5.2. Não será permitida a participação, na reunião, de mais de um representante em nome de 
cada proponente. 
 
5.3. Durante os trabalhos só será permitida manifestação oral ou escrita do representante legal 
ou credenciado pela empresa proponente. 
 
 
06-DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS  
 
6.1. No dia, hora e local designados neste  edital,  na presença dos  licitantes e demais  pessoas   
que queiram assistir ao ato, a Comissão  Permanente  de  Licitação, processará a  análise  e 
julgamento   dos  documentos  e  propostas  de  preços. 
 
6.2. Serão abertos primeiramente os  envelopes  contendo  a   documentação  de  habilitação. E, 
caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a reunião para 
análise da documentação de habilitação, e  realizar  diligências  e  consultas, marcando  nova  
data  e   horário   para  prosseguimento dos trabalhos, comunicando  sua  decisão aos  licitantes; 
 
6.3. Ocorrendo a  hipótese prevista no item anterior, todos os  documentos  e  os envelopes  que  
tenham as propostas, devidamente fechados, deverão ser devidamente  rubricados  pela 
Comissão Permanente de Licitação e licitantes  presentes, ficando  em   poder  daquela   até que 
seja  decidida  a  habilitação; 
 
6.4. A  comissão    manterá   em   seu   poder   as   propostas   das   licitantes   inabilitadas,  com 
os   envelopes  N.º  2  (Proposta  de Preços)  devidamente  fechados e  rubricados, até o término   
recursal,  de que trata  o  inciso I,  art.  109,  da  Lei  N.º  8.666/93; 
 
6.5. Da reunião para recebimento  e  abertura  dos  documentos de habilitação e  proposta,   
será lavrada   ata, que   mencionará   todas   as   licitantes, os  documentos e as propostas 
apresentadas, as reclamações e impugnações   feitas ,   bem como  as demais ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação,  cuja Ata,  será assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e por todas as licitantes presentes; 
 
6.5.1.  Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente; 
 
6.6. Não havendo licitante inabilitada ou se todas as inabilitadas manifestarem desistência, 
expressamente,  em interpor recurso,  intenção  essa que deverá constar do termo de renuncia 
do prazo recursal , assinada por todas as licitantes  presentes,  proceder-se-á a imediata 
abertura  dos envelopes  contendo  as  propostas das  empresas  habilitadas, sendo as  mesmas  
rubricadas folha por  folha  por  todas  as  participantes,   na   presença  da  Comissão   
Permanente de Licitação, que, igualmente, as rubricara; 
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6.7. O  não  comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta, ou  falta de sua 
assinatura   na respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões da Comissão Permanente 
de Licitação; 
 
6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento 
ou proposta será recebido pela Comissão Permanente de Licitação; 
 
6.9. Fica sem o direito de reclamar contra o processamento da presente licitação o licitante que 
se recusar a rubricar as propostas apresentadas ou, no caso de ocorrer o previsto no item 6.7, 
houver assinado a Ata. 
 
 
07-DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de 
habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 
rubricarão cada documento. 
Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato 
convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o 
certame até o seu julgamento. 
 
7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme 

descrito no item 3.1.2.1.1, dando sequência a abertura dos envelopes mesmo que estas 
apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal. 
 
7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia 
das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta 
às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão 
permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subsequentes. 
 
7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste 
ato convocatório. 
 
7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR 
PREÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA.  
 
7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 
 
7.4.2 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados 
nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente 
inexequíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 
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7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
 
7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º). 
 
7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela melhor classificada no certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I). 
 
7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após a notificação formal da classificação 
provisória.  
 
7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 4.1 deste edital, 
inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006 
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 001/2015 
RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa 
 
7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e 
apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. III) 
 
7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não exerça seu 
direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrarem no limite disposto no item 7.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II) 
 
7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta melhor 
classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno 
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por 
elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º). 
 
08 - DAS PENALIDADES  E SANÇÕES 
 
8.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as condições deste Edital de Licitação, 
poderá a Câmara, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades: 
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8.1.1. Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do termo contratual, para o caso de 
ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do mesmo. 
 
8.1.2. No  caso  de atraso ou negligencia na execução do objeto licitado, será  aplicada multa 
diária de  0,1%  (zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor global do termo contratual, 
até o 10 (décimo) dia. 
 
8.2. Em caso de inexecução parcial ou total do termo contratual, a Câmara poderá, garantida  a  
prévia  defesa,  aplicar  as seguintes sanções: 
 
8.2.1. Advertência: 
 
8.2.2. Multa  de 10%  (dez por cento) do valor global do Termo Contratual;   
 
8.2.3. Suspensão  temporária  do direito de licitar e impedimento  de  contratar  com a Câmara 
Municipal de Agrolândia, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
8.2.4. Declaração  de  inidoneidade para licitar ou contratar  com a Câmara Municipal de 
Agrolândia,   enquanto  perdurarem  os   motivos determinantes   da  punição  ou  até  que  seja  
promovida   a   reabilitação,  perante  a  própria autoridade  que  aplicou a penalidade; 
 
8.3. Os valores das multas serão descontados de  qualquer  fatura  ou  crédito  existente  no  
Órgão   não  se efetuando  qualquer  pagamento de  fatura, enquanto  referida multa houver sido 
paga ou relevada a penalidade aplicada. 
 
8.4. O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente junto a Prefeitura 
Municipal de Agrolândia e ou a Câmara Municipal de Agrolândia.    
 
8.5. Nenhum  pagamento será feito a licitante ser contratada, que tenha sido multada, antes de 
paga ou relevada a multa.  
 
8.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no presente Edital é de competência exclusiva 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia. 
 
8.7. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", 
devidamente comprovados. 
 
09- DOS RECURSOS   
   
9.1. Dos atos praticados pela Câmara decorrentes da presente licitação, cabem: 
 
9.1.1.  Recursos no prazo de 05 (cinco)  dias úteis a contar  da intimação  do ato ou da lavratura 
da Ata, nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
 
b) julgamento das  propostas; 
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c) anulação ou revogação da licitação; 
 
d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
 
e) rescisão  do  termo contratual.  
 
9.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do termo contratual, de que não caiba  recurso  hierárquico. 
 
9.2. A intimação dos atos referidos no  subitem  9.1.1.  alíneas   " a",  "b",   "c"  e  “e”,    excluídos   
os   relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 9.1.2.,  será  feita  mediante  
publicação  na  imprensa  oficial,  salvo  nos   casos  previstos   nas  alíneas  "a"  e   "b",  se 
presentes  os  prepostos  das  licitantes   no  ato   em  que  foi  adotada  a   decisão, que poderá 
ser feita por  comunicação direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva  Ata; 
 
9.3. Os  recursos   previstos   nas   alíneas   "a"   e   "b"  do  subitem 9.1.1. terão efeito 
suspensivo,  podendo a autoridade competente, motivadamente e  presentes   razões  de  
interesse público, atribuir aos demais eficácia suspensiva. 
 
9.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo  de 05  (cinco)  dias  úteis. 
 
9.5. Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos ao Presidente da Câmara, por 
intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar  sua  decisão,  
no  prazo, de 05 (cinco) dias úteis, ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo subir,  devidamente  
informado  a  autoridade   superior,  devendo,  neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
prazo de  05 (cinco)  dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
 
9.6. É vedado a licitante a utilização de recurso ou de  impugnações  como expediente 
protelatório  ou que vise tumultuar o procedimento da licitação.  Identificado tal  comportamento,  
poderá  a  Comissão Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou,  se  for  
o caso, propor a aplicação ao autor as sanções cabíveis.  
 
9.7. Os recursos  interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração. 
 
10-  DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDADES CONTRATUAIS 
 
10.1. Os direitos e responsabilidades contratuais  são as descritas nas respectivas cláusulas da 
minuta contratual (ANEXO II – CLÁUSULA DÉCIMA),  que independentemente faz parte 
integrante deste edital. 
 
11- DO TERMO CONTRATUAL 
 
11.1. Será firmado contrato, minuta (anexo II), que constitui parte integrante do presente Edital, 
cujas  cláusulas e condições são reguladas pela Lei No. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com 
as alterações decorrentes da Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994. 
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11.2.  Farão parte integrante do termo contratual todos os elementos apresentados pelo licitante 
vencedor, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas  neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
11.3.  A Câmara Municipal de Agrolândia,  convocará a  licitante vencedora para assinar o 
“Termo de Contrato “, no  prazo  de 05  (cinco)  dias úteis  a  contar  do  recebimento da 
convocação e nas  condições  estabelecidas  neste  Edital,  sob  pena  de  decair  o  seu direito a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei No. 8.666/93.  
 
11.4.  A  recusa  injustificada  do adjudicatário  em  assinar o “ Termo de Contrato “, no prazo 
estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da  obrigação assumida , 
sujeitando-o as penalidades a que se refere a Lei No. 8.666/93; 
 
11.5.  É   facultado  a  Câmara Municipal de Agrolândia,  quando  o  convocado  não  assumir o 
termo contratual   no   prazo  e  condições  estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, 
na ordem  de  classificação,   para  fazê-lo  em  igual  prazo  e nas mesmas condições  
propostas  pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto aos preços,  ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no  artigo  81, da Lei  No.  8.666/93; 
 
11.6.  O prazo de convocação para assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado, por 
uma única vez, por igual período, quando   solicitado  pela  licitante   durante  o  seu  transcurso 
e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado; 
   
 
12-DA VIGÊNCIA 
 
12.1. O período de vigência do contrato a ser assinado com a proponente vencedora será para 
um período de 120 dias, a partir da data da Autorização de Início de Obra, que deverá ser no 
máximo em 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado casa haja interesse das partes, mediante 
termo aditivo, na forma e prazo estabelecidos na lei vigente. 
 
13-DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
 
13.1. As formas de pagamento e de reajuste são as descritas nas respectivas cláusulas da 
minuta  contratual (Anexo II , CLÁUSULA QUARTA) que  independentemente  de transcrição faz 
parte integrante deste Edital. 
 
 
14-DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL 
 
14.1. A  inexecução e a rescisão do termo contratual serão reguladas pelo artigo 58, inciso II,  e 
77 a 80,  seus parágrafos e incisos, da  Lei Nº 8.666/93.  
 
14.2. A alteração do termo contratual dar-se-á nos termos do  artigo  65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Nº 8.666/93. 
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15-DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
15.1. Por  razões de interesse público,  ou em decorrência de  fato superveniente,  a  Câmara 
Municipal de Agrolândia poderá revogar ou  anular  a presente licitação,  sem que tal ato possa 
gerar obrigação de indenização,  ressalvando  o disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei 
Nº 8.666/93; 
 
15.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do termo contratual, ressalvado o disposto 
no parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 8.666/93; 
 
15.3. No caso  de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
16-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA      
16.1. As despesas  decorrentes da presente licitação correrão  por conta da  seguinte dotação 
orçamentária :  
0101 – Câmara Municipal de Vereadores 
1.006 – Construção Sede Legislativo 

01.031.0001 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 – Aplicações Diretas 
01.031.0001 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 - Obras Contratadas      .....................R$ 69.142,55  
 
 
17-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:        
 
17.1. Nenhuma  indenização  será devida as licitantes em  razão  da  elaboração  e/ou  
apresentação de  documentação  relativa  ao presente  Edital.                                                
 
17.2. A  apresentação  da proposta de preços implica  na  aceitação plena  e  total das condições 
deste Edital,  sujeitando-se  a  licitante  as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da  Lei Nº 
8.666/93. 
 
17.3. A  apresentação da proposta de preços,  será considerada como evidência  de que a 
licitante examinou criteriosamente  todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre 
qualquer ponto  duvidoso  antes de apresentá-la,  e considerou que  os elementos desta licitação 
lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 
 
17.4. A licitante vencedora assumira integralmente e exclusivamente as seguintes condições 
perante a Câmara Municipal:  
 
17.4.1. Todas as responsabilidades no que diz respeito às  obrigações fiscais, trabalhistas,  
previdenciárias  e todos  os  demais encargos  que  por  ventura venham a incidir sobre o objeto 
do presente Edital; 
 
17.4.2. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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17.4.3. Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do 
Contrato; 

 
17.4.4. Recolhimento do INSS da obra. 

 
17.4.5. Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 
 
17.4.6. Providenciar o livro ¨DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 

CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos 
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para 
sua correção. 
 
17.4.7. Zelar e manter em perfeito estado o livro  DIÁRIO DE OBRAS” . 
 
17.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores   obrigados  a  
aceitar,   nas  mesmas   condições  contratuais  ou de fornecimento,  os eventuais acréscimos  
ou supressões de que trata o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
17.6. No  caso de necessidade de alteração deste Edital,  antes  do  dia  e  hora marcados para 
a abertura das  propostas,  poderá ocorrer  prorrogação,   respeitando-se  o  número  de   dias 
decorridos  a  partir  do último aviso publicado e  utilizando-se  dos  meios anteriormente 
adotados para a nova divulgação. 
 
17.7. O  envelope  Nº   2  -  Proposta  de  Preços  de   licitante  inabilitado,  não retirado pelo 
representante da  interessada na data da abertura das demais propostas,  ficará em poder da 
Comissão  Permanente  de Licitação,  devidamente "lacrado"  a disposição  da  empresa  
durante 10 (dez)  dias  corridos,  a  contar da citada data. Findo este prazo, será providenciada a  
remessa  do  mesmo  a licitante interessada, através  dos Correios, adotando-se a precaução de 
praxe. 
 
17.8. É  facultada  a Comissão Permanente de Licitação em  qualquer fase  da licitação,  a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 
 
17.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo 
em qualquer fase da presente licitação. 
 
17.10. Na  contagem  dos prazos estipulados na  presente  licitação, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. 
 
17.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta à Comissão 
Permanente de Licitação em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação. 
 
17.12. Onde  este Edital for omisso,  prevalecerão os termos da  Lei Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, reservando-se ainda a Câmara Municipal de Agrolândia, o direito de revogar no todo  
ou  em  parte  o  presente Edital,  sem que dessa sua  decisão  possa resultar,  em  qualquer 
caso,  reclamação ou indenização por parte das licitantes. 
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17.13. Os ANEXOS I – MEMORIAL DESCRITIVO; ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO, ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF; ANEXO V – DECLARAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; VI MODELO DE 
PROPOSTA COMERCIAL; VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; VIII – QUADRO DE 
QUANTIDADES E CUSTOS; ANEXO IX - PROJETOS, ANEXO X – DECLARAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DO LOCAL, fazem parte integrante deste Edital, independente de transcrição. 
 
17.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Trombudo Central, para dirimir todas as questões desta 

Tomada de Preços, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na 
forma do Código Civil. 
 
 
 

Agrolândia, 23 de setembro de 2015. 
 

 
 
 

SIDINEI BAUER  
PRESIDENTE DA CÂMARA 
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ANEXO II 
 

MINUTA CONTRATO N°...../2015 
 

CONTRATO  DE    EXECUÇÃO    DE    OBRA    QUE   ENTRE SI CELEBRAM A  CÂMARA 
MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA E A EMPRESA ______________________ 

 
               A CÂMARA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, sito à  
Avenida 25 de Julho, 850, Centro,  neste ato representada pelo  PRESIDENTE  DA CÂMARA, o 
Senhor SIDINEI BAUER , inscrito no CPF sob o n° ______________________, 
______________________, nacionalidade _______________, estado civil _________________, 
profissão ____________,residente ________________________, ____ o na seguir denominada 
CONTRATANTE,   e a Empresa _________________________________,  pessoa jurídica de 
direito privado, sito à _____________________, cidade de ______________________,  Estado 
de ______________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, neste  ato 
representada por seu titular, Senhor (a) ______________________, inscrito no CPF sob o n° 
______________________, nacionalidade _______________, estado civil _________________, 
profissão ____________,residente ________________________, ____ a seguir denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de 
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 001/2015 e pelos termos da 
proposta da Contratada datada de ____/____/15 e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

 O presente Contrato tem por objetivo a execução do seguinte: 
 

 A CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E GARAGEM NA SEDE DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE AGROLÂNDIA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, 
QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EM ANEXO. 
 
 Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 
de direito, obrigando as partes em todos  os seus termos, as condições expressas no Edital de  
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 001/2015,  juntamente com seus 
anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
 

 A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime 
de empreitada por  menor preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 
 

 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA o 
valor total de R$_________________ (__________________________________________), 
conforme cronograma físico – financeiro constante da proposta. 
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Parágrafo Primeiro – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será 

observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS, FGTS e ISSQN, quanto aos 
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 
 
Parágrafo Segundo – Para fins de retenção do ISSQN, a alíquota para o cálculo será 
representado por 3% sobre o valor total de mão de obra executados. 
 
Parágrafo Terceira – Para liberação dos pagamentos será exigido a apresentação das 

Certidões Negativas de Débito Fiscal e trabalhista solicitadas no item 3.1.1, letras “c à g” do 
edital de licitação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
             Parágrafo Primeiro - O representante da CONTRATANTE especialmente designado 
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições preferencialmente entre 
os dias 01º  e  10º  de cada mês, e analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma  e 
verificará o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período da medição, 
quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e atestada a 
execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a correspondente fatura na Câmara 
Municipal de Vereadores. 
 
 Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico 
– financeiro, e serão efetuados até 5 dias após o adimplemento de cada parcela, referente a 
medição previamente realizada pelo fiscal da obra.  
 
 Parágrafo Terceiro - Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços 
que forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA. 
 
 Parágrafo Quarto - Em havendo atraso do pagamento dos créditos resultantes da 
execução de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva fatura o equivalente a 
0,1 % por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização. 
 
 Parágrafo Quinto - Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 
aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus ao desconto na mesma proporção 
prevista no item anterior. 
 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS 
 
 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos recursos financeiros 
conforme dotações classificadas e codificadas descritas abaixo: 
0101 – Câmara Municipal de Vereadores 
1.006 – Construção Sede Legislativo 
01.031.0001 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 – Aplicações Diretas 
01.031.0001 4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00  - Obras Contratadas............................R$ ................  
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CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
 O preço estabelecido no presente Contrato não sofrerá reajuste.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 
 
 O prazo máximo para execução e entrega do objeto do presente Contrato é de 120 
(cento e vinte) dias, e será contado a partir Autorização de Início de Obra, que deverá ser no 
máximo em 15 (quinze) dias. 
 
 Parágrafo Único - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 
57, parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DA OBRA 
 
 Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da 
obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 1.245 do Código Civil 
Brasileiro. 
(Art. 1.245. Nos contratos de empreitadas de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela solidez e segurança 
do trabalho, assim em razão dos materiais, como o solo, exceto, quando a este, se, não o 
achando firme, preveniu em tempo o dono da obra). 
 
CLÁUSULA NONA - DAS GARANTIAS 
 
A licitante vencedora será notificada a comparecer para a assinatura do Contrato, devendo para 
isso apresentar na Câmara Municipal de Vereadores de Agrolândia, a título da Garantia de 
Execução, o recolhimento da importância de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 
utilizando quaisquer das seguintes modalidades: 
 
I- caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
II- seguro garantia; 
III- fiança bancária. 
 
No caso de rescisão de Contrato, por inadimplência da CONTRATADA, a garantia não será 
devolvida, e será apropriada pela Câmara Municipal de Vereadores de Agrolândia, a título de 
multa rescisória. 
 
A Caução será liberada 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo, satisfeitas as exigências eventualmente feitas. 
 
Havendo prorrogação do prazo de conclusão das obras, o prazo de validade e de liberação da 
caução deverá ser prorrogado automaticamente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
  

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste 
Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionados. 
 
 Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
 
 a)  efetuar o pagamento ajustado;  
  

b)  dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
 
 Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
 a)  prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
  
 b)  atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
da execução do presente Contrato; 
 
 c)  manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que  
comprovam estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, 
em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: 
luvas, sapatão, capacete; 
 
 f)  apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do 
Contrato; 
 

g) Recolhimento do INSS da obra. 
 
h) Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 

 
i) Providenciar o livro ¨DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 

CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos 
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para 
sua correção. 
 

J) Zelar e manter em perfeito estado o livro  DIÁRIO DE OBRAS” . 
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k) Providenciar junto ao setor de planejamento da CONTRATANTE, a cada segundo (2º) 
dia útil do mês subsequente, o avanço físico e financeiro do andamento da obra.  

l) O CONTRATADO deverá assinar com os demais profissionais que são responsáveis 
pela fiscalização da obra, em relatório único, o Boletim de Medição dentro do cronograma 
apontado pela empresa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
 Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado do cumprimento do cronograma da 
obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória  de valor equivalente a 5 % sobre o valor 
total em atraso, por dia útil excedente ao  respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da 
etapa em atraso.  
 
 Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da 
Lei n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor total do 
contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
 O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93. 
 
 Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 
            A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a CONTRATADA, 
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega 
de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VIGÊNCIA 
 
 O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data 
da  Autorização de Início de Obra, que deverá ser no máximo em 15 (quinze) dias. 



CÂMARA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA 
“O Poder Unido é mais Forte” 

 Avenida 25 de Julho, 850, Centro – CEP 88420-000 
Fone/Fax: (47) 3534-4514 / 3534-1229 

www.cvagrolandia.sc.gov.br 
 
 

 

 

 

 

21 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- CASOS OMISSOS 
 
 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de 
direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 
 Fica eleito o foro da Comarca de TROMBUDO CENTRAL para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Contrato. 
 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, 
por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 

 
AGROLÂNDIA, ____ de _______________ de 2.015. 

 
 
 
 

SIDINEI BAUER       ______________________ 

Presidente da Câmara                              Contratada 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
  -----------------------------------------------------    ----------------------------------------------  
 1-Nome       2-Nome    
 CPF:        CPF:      
 
 
 
______________________________  
Visto Jurídico: 
.......................... 
OAB n° ............ 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 

 
 

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 
..............................), com sede na Rua ............................................................, nº 
............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de 
..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), 
Sr.(a) ..........................................................., ........................ 
(nacionalidade),.............................. (estado civil), ............................ (profissão), 
portador(a) do RG nº ............................ e 
do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua 
..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., 
Estado de ..................................., .......... 
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), 

........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº 

...................... e do CPF nº................................, residente e domiciliado na Rua 

................................., nº ......., bairro ............................,na cidade de ............................., 
Estado de ..........................; ---------- 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no 
procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 
PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA nº 001/2015 da Câmara Municipal de 
Agrolândia, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais 
negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, 
interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais 
atos inerentes ao referido certame. 
 
 

.............................., ........ de ......................... de 2015 
 
 

........................................ 
Outorgante 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante 
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ANEXO IV 

 MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CF. 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 

 
(Nome da 
Empresa)_____________________________________________________, CNPJ 
No. ______________________________________, estabelecida à 
_______________________________ (endereço completo), declara, sob as penas 
da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei  No. 
9.854/99). 

Local e Data. 
_______________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Empresa  

 
 
 
 
 

ANEXO V –  
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 

 
(Nome da 
Empresa)_____________________________________________________, CNPJ 
No. ______________________________________, estabelecida à 
_______________________________ (endereço completo), declara, sob as penas 
da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Local e Data. 
_______________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Empresa   
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ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 

 

Razão Social da Proponente: ....................................................................................... 

CNPJ: .......................................................................................................................... 

Endereço: ..................................................................................................................... 

Telefone: ....................................................................................................................... 

 
Apresentamos nossa proposta para CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E GARAGEM NA 
SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA - CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, PROJETOS, QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO 
FINANCEIRO. 
 

Objeto Valor Total R$ 

 
CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E GARAGEM NA SEDE DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA 

 

 

Valor global e por extenso: 

 

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato. 

Nome: ................................................................................. 

Identidade nº / Órgão ......................................................... 

CPF nº ............................................................................... 

 

DECLARAÇÃO 

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 

de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no 

edital. 

3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na 

data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas 

administrativas, seguro, frete e lucro. 

 

Local e Data: 

 

Assinatura do representante legal 

Carimbo do CNPJ 

 

OBS: A proposta deverá acompanhar Planilha Orçamentária com Preços Unitários e Globais, 

juntamente com o Cronograma Físico Financeiro conforme modelo abaixo: 
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ORÇAMENTO MURO E GARAGEM 

 
 
    BDI 01  ..........%  BDI 02 Estrutura Metálica e Esquadrias ...........%  

 

 
CAMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA            

OBRA - MURO EM ALVENARIA            
ÁREA  = 235,80m2   Data - ........../2015     

LOCAL - AGROLÂNDIA  - SC    BDI = .....%  BDI = ......% PARA ESQUADRIAS  

ITEM   DESCRIÇÃO UN QUANT 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL  

TOTAL 
GERAL 

1 OBRAS PRELIMINARES 

1.1 
Barracão de obra cobertura em fibro 
cimento 6mm e instalação elétrica m² 6,00 

      

2 INFRA ESTRUTURA (brocas-sapata e baldrame 

2.1 Escavações manuais m³ 4,71      

2.2 Escavação broca diâm.=20cm m³ 1,26      

2.3 
Armadura CA-50 (fornecimento, corte, 
dobra e colocação) kg 284,64  

    

2.4 
Armadura CA-60 (fornecimento, corte, 
dobra e colocação) kg 57,61 

      

2.5 
Fôrmas de madeira com travamento para 
concreto  m² 87,09  

    

2.6 

Concreto usinado SAPATA (fornecimento, 
lançamento adensamento e bombeado) 
fck=20MPa m³ 0,29 

      

2.7 

Concreto usinado BROCA (fornecimento, 
lançamento adensamento e bombeado) 
fck=20MPa m³ 1,26 

      

2.8 

Concreto usinado viga BRALDAME 
(fornecimento, lançamento adensamento e 
bombeado) fck=20MPa 
 

m³ 3,98 
      

2.9 

Impermeabilização com manta asfáltica 
espessura 3mm incluindo emulsão 
asfáltica m² 16,08  

    

3 PAREDES E PAINÉIS 
 

3.1 
Alven. de tijolos cerâmicos de 6 furos (e 

= 15 cm) 
 

m² 225,12  
    

3.2 
Acabamento c/ capa de muro de cerâmica 
dim. 16x22cm (108m) un 491,00  

  

4 SUPERESTRUTURA (pilar e viga) 

4.1 
Armadura CA-50 (fornecimento, corte, 
dobra e colocação) kg 148,40  

  

4.2 
Armadura CA-60 (fornecimento, corte, 
dobra e colocação) kg 26,90  
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4.3 
Fôrmas de madeira com travamento para 
concreto  m² 31,17 

   

4.4 

Concreto usinado para viga e pilar 
(fornecimento, lançamento adensamento e 
bombeado) fck=20MPa m³ 1,94  

  

5 REVESTIMENTOS 

5.1 Chapisco m² 450,24    

5.2 Reboco interno e externo m² 450,24    

6 ESQUADRIAS  

6.1 

Portão alumínio branco preenchimento 
búzios, basculante estrutura de ferro com 
acessório de braço e contrapeso com 
pintura eletrostática (3,00x2,30) 

un 1,00    

6.2 Porta de alumínio branco preenchimento 
búzios tipo abrir (90x2,10) 

un 1,00    

6.3 Motor Portão  un 1,00    

7 CERCA ELÉTRICA 

7.1 
Cabo de aço galvanizado 1,6mm , (80m x 
4m) (fornecimento e instalação) 

m 352,00    

7.2 
Haste copperweld 5/8x3,0m com conector 
(fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

un 3,00    

7.3 
Vareta isoladora (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto. 

m 44,00    

7.4 
Placa de identificação de cerca elétrica a 
cada 4m 

un 22,00    

7.5 
Eletrificador com corrente máxima de 
0,025 A (fornecimento e instalação). 
Conforme projeto. 

un 1,00       

 8 PINTURA  

8.1 Fundo preparador de parede ( 1 demão) m² 450,24    

8.2 Pintura acrílica ( 2 demãos ) m² 450,24    

9 LIMPEZA 

9.1 
Limpeza da obra (trecho no entorno da 
edificação aonde será feito o muro e a 
garagem) 

m² 309,00    

SubTotal (Quantitativo 02 -MURO) 
 

 

CAMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA            

 OBRA - ESTRUTURA METÁLICA            
ÁREA  = 87,50m2   Data - ........../2015     

LOCAL - AGROLÂNDIA  - SC    BDI = .....%  BDI = ......% PARA ESTRUTURA METÁLICA  

1 INFRA ESTRUTURA 

1.1 Escavação de valas para fundações  m³ 1,60    
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1.2 Escavação broca diâm=20cm  m³ 0,38    

1.3 
Armadura CA-50 (fornecimento, corte, 
dobra e colocação) 

kg 59,65    

1.4 
Armadura CA-60 (fornecimento, corte, 
dobra e colocação) 

kg 3,97    

1.5 
Fôrmas de madeira com travamento para 
concreto 

M² 7,20    

1.6 
Concreto usinado SAPATA (fornecimento, 
lançamento adensamento e bombeado) 
fck=20MPa 

m³ 
1,60    

1.7 
Concreto usinado BROCA(fornecimento, 
lançamento adensamento e bombeado) 
fck=20MPa 

m³ 
0,38    

2 SUPER ESTRUTURA 

2.1 

Estrutura metálica em aço carbono, com 
telhado metálico e fabricação da garagem un 1,00    

Subtotal (Quantitativo 03 -ESTRUTURA METÁLICA) 
 

 

 

Custo TOTAL com BDI incluso: 
 

 

 
 
 
Data,  
 
 
 

assinatura do representante legal da Proponente 
identificando-o (nome, n° identidade/CPF); 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: MURO E GARAGEM 

 
VALORES EM REAIS 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL  % 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 
            

 GARAGEM           

1 INFRA ESTRUTURA           

2 SUPER ESTRUTURA           

            

 MURO           

3 OBRAS PRELIMINARES           

4 
INFRA ESTRUTURA (brocas-
sapata e baldrame           

5 PAREDES E PAINÉIS           

6 SUPERESTRUTURA (pilar e viga)           

7 REVESTIMENTOS           

8 ESQUADRIAS           
9 CERCA ELÉTRICA           
10 PINTURA           
11 LIMPEZA ( 1º etapa da construção)           

            

 SUBTOTAL           
 TOTAL ACUMULADO           

 
  
Data,  
 
 
 

assinatura do representante legal da Proponente 
identificando-o (nome, n° identidade/CPF); 
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ANEXO VII 
 

Cronograma Físico Financeiro  
 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Anexo VIII 
 

 Quadro de Quantidades e Custos 
 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 
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Anexo IX 
 

 PROJETOS 
 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 
 

TOMADA DE PREÇOS P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 001/2015 

 
 

(Nome da Empresa)_____________________________________________________, CNPJ 
No. ______________________________________, estabelecida à 

_______________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que  
conhecemos o local da obra e estamos inteirados das condições estabelecidas no edital 
de TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 
001/2015. 
 
 

Local e Data. 
_______________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Empresa   

 
 
 

 
 
 
 


