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IS I'ADO DE GOIAS

SECREl{RI.\ DE ES'/\DO DA EDTJCAÇÀO

\linuta d€ Edit:rl

EDITAL DE LICITAÇÀo \' 001/2020 - coNsELHo ESCoLAR DÀ ESCOLA ESTÂDuA L ABRÃO NrANoE" ,n aosrn

NIOD,{LIDADE Convite n'001/2020

í)ÀTA DF,

ABERTURA 0J/08/2020

Hon,.iRro 09 horâs

OBJETO
Contrâtâção de empresâ de engenhâriâ pârâ REFORMÂ E AMPLIAÇÃO no CEPI Abrão Manoel da Costa, no
município de Trindade-CO, conforme Projetos, Planilha Orçamentáriâ, Memoriâl Descritivo e Cronograma
Físico-financeiro, que iítegram esle edital, independente de trânscrição

TI PO Nlenor preço, regime de erecução empreitâda por pr€ço globâl

r.oc{L Coordcnaçào Regional de Educação de Trindade

Rua Coronel Anacleto n" 790, Centro. Trindade-GO

FONE (62) 3505-r628

(62) 98469-8726

PROCOSSO N' 20 r 9.0000.606.9715

INTERESSADO Clonselho 1-lscolar da Escola Lstadual Abrào \4alloel da flosta
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I . I Conlralaçào dc.empre.sa de .ngenhâria para rct'omra. no CI-.P i Abrão Manocl da Cosla. no Mun icípio dc Trindade GO. contbrmc
rrojer,r..Planilhas Orçarnentária. Memorial Descritivo. e. Cronograma Físico-Finánceiro. que integram este edital,
independente de transcriçào.

1.2 A avença sc cteli\ará por rncio de contrato. com vigência de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura do contrato. Íicando a elicácia
condicionada à publicação do e\traro no Diár.io Olicial do L,stado DOE.

O (^) Prcsidente da Comissão de l.icitaçào do Conselho Es.olar dâ Escola Estadual Abrão Manoel da Costa- cloravantc clenominada apenas
Comissào. designada pela Portariâ n'005 /2020. dc 10/06/'2020. rorna público aos inreressados. qlre estará reunida às 09 horas do diâ
03/08/2020. na Coordcoaçào Rcgional de 1-rindaile siluada na Rua Coronel ADacl.to N" 790. Cenrro. l rinr:lade-GO. a fim de receber. abrir
: -eYIill{ Documentação e Propostas das Ernpresas que pretendam pârticipar do Convite n,'001/2020, processo no:
201.90000606973 5- enr epígrafe. do tipo Menor preco. regime de execução empreitadâ por preço sloúâl,
esclarecendo que a presente licitação será regida pelas normas estabeleciaur ,r"rt. eaitut. ,* t-"i p.deral no 8.666. de
21 dejunho de 199i. Lei Ciomplernentar no 123. de l4 dezenrbro de 2006. com as alterações conti6as na Lei
Conrplenrentar n' I 47 de 07 de agosto de 20 1.1 e Lei complementar no I 5 5 de 27 de outubro de 2016.

Na hipólesc de nâo ha\er c\pcdicnte na dala acima. fica a prcsentc licilâçào. automalicamentc. translêricla para o primeiro dja útil subsequsnte
àquele. na mesma hora e local. salvo por motilo de força maior. ou tlualquer outro Íàtor ou Iâlo imprevisivel

r. Do oBJETo

1.2.2 - A ligência do contrato por discricionaricdade poderá ser altcrada pcla Comissào de Licitaçào de acordo com o \'ulltl da obra. dcscrita no
"Cronograma Irisico-Financei«r".

2 DAS CONDIÇÔES GERÀIS

2.1 Somente podcrào paÍicipar do presentc Convite Pessoa Jurídica- cspecializadas no ramo" legalmente constituidas. que satisÍàÇam as
condiçôes estabelecidas nestc F.dital.

2.2 Â presente licitação ticará a cargo da Comissào dc Licitação. a qual compctiíá:

2.2.1 Receber os envelopes documentaçào e propostas:

2.2.2 E\aminar a documentaçâo. habilitando ou não os participantes. de conÍbrmidadc com as exigências do editâl e leis pertinentes ao

cename:

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas. observando os làlores do "Critério dc Julgamento". constantes do ilem 08 deste instrumento:

2.2.,1 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licilalório. relatando os làtos e decisites que vierem a scr tomadas.

2.2.5 lnlormar os recursos quc por\entura litlrem apresentados contra os seus atos na presenle licitação:

2.2.6 Submeter à apreciação supcrior as dccisões proÍ!ridas pela Comissào. que neste caso. ao presidente do Conselho Escolar.

2.2.7 Promover â di\Lllgaçào dos scus atos pertinenles âo procedimcnto licitatório- atra!és do quadro próprio de a!isos da Comissão de

Licitação. na PreÍêitura. no Fórllm. por publicação no c-mail institucional da Unidade Escolar a todos os pallicipantcs. e. Diário Oficial do

Estado - DOE. confbrme o caso.

2.3 Pode.ào" a critéri() da Comissão" ser desconsiderados crros ou omissões irrclc!antcs quc nào rcsultcm em prcjuizos para o entendimento da

propostâ e para o scu.iulgamen«r. ou partr o scr\iço público.

2.,1 A l.icitaçào conlóm os Ane\os abai\o rclacionados os quais tàzem paÍtes inlegÍantes e insepâráT eis deste editâl paÍa todos os efeitos

lcgais:

a) Proicto Básico
b) Planilha orçàmentária:
c) Cronograma ! ísico-Financeiro:
d) Memorial descritivo/especifi cações técnicas:

e) Detalhamenlo de cncargos social c do BDÍ:
Í) Proietos Executivos:
g) Parcela de maior relevânciir
h) AR |s @

,\NhXO I

( o\\'tT [. \" 00t12020

$
$l



ANEXO II - Cartâ de Aprescntaçào da Documentação (Modclo)
ANEXO lll - DeclaraÇào de Su.ieição do Edital (Modclo)
ANEXO lV - Cafta 

^presenraçào 
proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaração de Visroria (l\,lodelo)
ANEXO Vl - Declaração de Parcntesco (Modelo)
ANEXO Vll - Declaraçào de Segurança e Saúde do Trabalho - SESN,I l {\,lodelo)
ANEXO Vlll - Minuta C--ontralual
ANEXO IX - Compro\antc de Recibo de Entrega de Eclital

2.5 O Edital e toda a documentâçâo técnica: planilhas e detalhaolcnlos. encontrâm-se disponíveis nâ Llnidade Escolâr junto à Comissâo
de Licitaçâo/Coordenàçâo Regionâ1.

.] DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Somcirte poderào paÍticipar do presenle Convitc as Pessoas JriÍidicas que alcndercm a todas as exigências. inclusive quanto a documentação
requerida nestc cdilal e ainda" quc conti"er no scu ramo de atividade. inserido no Contrato Social cm vigor. devidamente regislrado na.lunta
Comercial. a Íàculdade para e\ecuçào do scrviço. conslante dos Ane\os dcsÍe edital.

f,.1.1 Somente poderão DârticiDar dâ Dresente liritâcão Pêssoâ Jurídica ue comDrovarem obter nâ datâ dâ âDresentacão dâ oroDostâ.
!np itâl sociàl mínimo ou Pâtrimônio Lí uido corres ondente â l07o ídez oor ceítol do vâlor totâl estimàdo no certâme- Dor meio de

b:r lanço Patrimoniâl do último êxêrcicio, atualizÀdo e resistrado nâ Junta Comerciâ1. As sociedâdes recém constituídâs pod€râo

3.2 A participaçào na licitaçào importa iotal e irÍeslrita submissào dos proponentes às condiçõcs destc Ildital

J.J Nenhuma pessoa lisica. ainda que credenciada por procuraçào lcgal- podcrá rcprcscntar mais de um licitante

3.{ NÀO PODERÂO CONCORRER. DIRETA OU INDIRETA \I Ê\'TE, NEST{ LICITAÇÀO

i.:l.ll,cssoaJurídicaConcordatáriaoucmproccssodelàlência.sobconcursodecredores-cmdissoluÇàooüenliquidaçào

3.4.2 Pessoa Juridica quc esliver suspcnsa temporariamente do direito de licitar e impcdida de conlratar com â Secrctaria de Esmdo da

Educação. pelo prâzo de até 02 (dois) ânos. Flste \eto ocorrcrá eú qualqucr uma das fàsos desta licilaçào

1.,1.3 pessoa Juridica que lbr dcclarada inidônea para licitar c conlÍatar com a 
^dministraçào 

Pública Fedeml. Estadual ou Municipal cnquanto

perdurarem os moti\os determinantes i1a punição ou ate que sc-ia promovida a reabilitaçào. na lôrma da Lei. perante a própria autoridade que

aplicou a penali<Jade. circunstância quc suieitará o rcsponsávcl. caso participc nesla condiçào. à pcna prevista no aÍ. 97. parágraf'o único. da Lei

n" 8.666/93. Este velo ocorrcrá cm qualquer uma das Íàses desta licitaçà0.

3.,1.,1 pcssoa fisica ou pcssoa iuridica que tcnham eiaborado o proieto básico ou de c\ecução. ou seia. Pessoa Juridica que. isoladamente ou em

consórcio. seia responiárel pela elaboraçao do proicto ou da qual o autor do projeto seja sócio. dirigente ou responsável técnico. ou integranle

da equipe técnica. conlorme disposto no ârtigo 9" incisos I e Il da Lei 8-666i91'

3.4.5 Pessoa Juridica. isoladamenlc ou em consórcio

scia dirigentc. gcrenle. acionista ou delcntol de mais

ou suhcontratado.

rcsponsávcl pela claboraçào clo projeto básico ou cxecutivo ou da qual o autor do proieto

rle 5?ô (cinco por cento) do capiral com direikr a voto ou controlâdor' responsável técnico

3.4.6 Pessoa Juridica quc cslcia suspcnsa de liciiar.iunto ao CADfOR - Cadastro dc l--ornececlor

Suprinrcntos e Logística da Secrctaria de Istado da AdministraçÍio do Istado de (ioiás SI]:AD:
cla SUPRILOG - Superintendência d

particioar do certâme âDr€seítando o bâlanco contábil de aberturâ:

l9-)
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3.{.7 Pcssoa Juridica (lue csteia rcunida cm cr»rsrircio ou trlpo dc enrpresa

-1.J.8 l)cssoa.luridica (luc riio irlc da as.\igé|cias (leslc I]diral

3.J.9 l)cssoa Juridica que in.orrcrenr nas f.nalidai.ics prc\ islxs no arl. Ii7. incisos Ill e I\'. da Lci l:cderal n" lt.666r9l

J.5 Ncnhunla pcssoa lisica ou.iuridica podcrá rcprescntar nrais dc unla lirma nâ presentc licilaçào. Caso oeorrtl serào as rcspccli\as licitantcs

inabilitadas.

cr.iuônciailcaprcsentrçriododocunrentoeonstxnlcdoitcm05-l)al)ocunrcnlaçtio,llabilitaçào.dcstccclital.

represcnlantc legal dü l)cssoa Juridica- cornpro\ adamcnle consliluido.

dctcrntinaçal() estiltulliria- que tambcnl dc\crá scr comproradd. \ests cilso. lodit docutttcnlaçào 0\igida conslantc do itcm 0-5 - Dx

Docuntcntaçà0. dcstc edilitl. de\,cril seÍ rctirúnte ii Iilial (e\ceto ils cú[ida)cs qtla por lei siio cnlilidas apanas para a nliltriz).

.l,l^sillli)rmaçôesccsclüccinlenlosdcdú\idasquantoi|o}]dilalcseusanc\os.pod.riiosc.solicitad
Escola Estadu;l Abrão luânoel dâ Co§ta ou por e\pcdienlc prolocolado dirigid{) à (innissilo dc Licil

Pai Etcrno. lrindadc -Go. atc 02 (dois) dias útcis antcs dà {lata ll\adâ pàra ahcnLrra da scssilo púhlica'

3.9 No caso de participaçào da Pcssoa Juritlica malriz. toda docürnentoçào c\igida scrá a cla relati\4. nto sendo aceito nenhum docümcnlo

rclêr.nte à lllial

3. I0 As licilanles inlercssadas de\ crào aprescr)tar no dia. horário e local de abcrtura desll! licitaçâo. mcncionados no pÍeâmbulo do edital- à

(omissâo de Licilaçào. a docümenlitçào c proposta e\igidas nestc inslrunrcnlo. ctn in\i)tucros scparâdos e lacrados- scndo o primeiro com o

subtitulo ..l)OCtIMiNTAÇÀO" c o segundo com o sübtítulo -PROPOS l 
^'. 

contcndo cm suas panes cxternas alóm da rarão social da Pcssoa

luridica licitant§. a indiclçào corr os seguintcs dircresl

"Coíselho Escolâr da E§coh
l:stâduâl \brào \lànoel dà
('osta-(ottlSS.iOD[-

l.lcl rA( .\o -( o\\ lTt- \'
001/2020".

3. I I 
^ 

Conissào dc l-icitaçào nào sc rcsponsabilizará por propostas c'ou docu lentos quc nào tbrcm entregues diretamentc à mcsma no horáÍio

e data cstabclecidos restc instrumento

l.l2 
^pós 

a hora c dala cstabclccidas ncstc lnstrutrcn(o Conr ocatório. com k)lcráncia dc l5 (quinrc) nlinulos. ncnhum documcnto ou proposta

scrá Íecebido pcla Comissào

.r - DAS r\FOR§lAÇÔES. ES('LARE('l N',IEN'ros E tl\',IPUGNAÇOES

os pclo c-mail do Conselho EscolÂr da

açalo - ('1.. siluada na AV IrN.150. \'ila

.1.2 O cdilal podcrá scr impugnado- por qualquer pcssoa ou licilanlc. em ate 02 (dois) dias úteis antcs da data ti\ada para abeíura da sessào

pública.

{.i l)ccairá do direito dc impugnar. pclilntc à adminislraçào. os termos dcste cdital de licitaçào aquelc que' tendot aceito sem objeção vier a

opontar. dcpois dâ abcnura dos tíahalhoa Liciratórios. !alhas ou incgularidade' quc o \iciarenl' hipótesc cm que lal comunicaÇão nào terá cfcilo
l

&



dc recur:o

-1.-l Acolhida il impuÊnaçào contra o ak) con\ ocat(irio. 5.rá delinida c publicada no\ a data para rcalizaçào do certame. sc lbr o caso. Qualqucr
modillcaçào no edital crigc dir Lrlgitçào pcla nresÍra Íin Ína quc se dcu o lc\to originxl. reabrindo-sc o prazo inicialmenle estabclecido. e\cclo
quando. inqucstionarclnlentc. a allcraçilo nào al'clar a li)rnrulaçào das proposlas. nos tcrnlos do §J" do an. 2l da l-ci n'8.666193.

J.5 
^s 

inlpugnaçôcs e pcdidos dc csclarocimcntos nào suspcndem os pruos prc\ istos no ceíame-

'1.6 Os esclarecimenlos prcstados iis Pessoas JuÍídicas licitanl0s. bcln corno c\cntuais allcraç(')cs no edi1al. estarào disponi\eisjunto à Comissào

de l-icitaçào do Conselho Escolar da Escola I'lstadual Abrào l\'Íanocl da Costa. nào podendo as licitantes. em qualqucr hipótcse. alcgarem

desconhccimcnlo dos mcsmos.

5- DA DOCt NTENTA(.ÃO DE HÀBlt,lTAÇÃo

"( onselho Escolàr dá Escola l lstâduàl .\brào \lànoel dà ( oslâ"
(1)\ \\i0 t)L I t( \( i()

( o\\ ll l.- \".001 /2020
| \\ I | ()l,f \".0t Do( I \lt \ I \( \()

,ri.l 
^ 

"I)ocumcnlaçào de\crá scr aprcsanlilda crn unr único inróluc«r- clcr idanrenlc lacrado- conlúndo os dizercs mencionados no suhilenl

3.10. d0sle cdital. prclcrcncialnlcnte- cm ptpcl timhrado.0l luma) via de crda (locunlcnlo. colllcndo o nilmcro do C--Nl'.1. lnscriçôes

prop()Ircnlc- os docLlnl!n1os irhiti\o rclacionados.

m CADFOR e as Pe:tliois Jurílicas INIffiESS,4D,4S lew io obrig.tloriar enle tprclientar o CADFOR lu St:l'RILOG ld SeLreldil d?

(joianit OO teltlõne t ll:0t-ó5f5 ó516. Á Licit fie rugula nenle c{lustratlo, que qpresenlar o CRC - Cettilicodo de Registro

Calltl§írul'leúdoetúearuali.ollo,@rela,iv)sàh.lbilitaçliojulídica(ilem5.2.e\ceto5.2.l),
rugulurida.le .Íis«l e trabalhisto (iten 5.3) e qualücoçiio ecorômico-/ittoficeiru (iterh 5.1), des.le que os rcktidos documentos inlegrantes

.to CertiÍictdo estejarn Ílu lizttlos e em úgêicirt, serulo tssegurlo o-.lheiÍt, le oprelienlar o .locument.tção que estivet wnci.la o CRC,

atunlizrtdo e regultriaoda dcnlro lo e wlope n'01 - DOCL'.V E,\'T.|ÇÁO.

5.2 REI,..\TI\ A}II-\T[: À REGI L,\RIDADE.IT RiDI(',\

conr a aprcscDtaçào do origindl).

5.2.1
rcsIo
idcnt

o ProcurxtóÍi Firma Re

nsár cl pela propontntc ..'ja procurlrdor legalnlentc

i,lcirdo c com llnnil rcconhccida snl câí(irio. O ale

enr caí(irio. acomplnhadii dc cópin da códula de idcnlidade do oulorgado' caso o

conslituídr) c am ca\o dc \ubstilbclúeimetllo talltbélll de\ ('rá estar qtlalificado c

ndinlento a eslc subilatn suprinla a c\igôncia do ilcm 5.2. l. e \ icc-\'ersa:

,ôr

5.2.3 Âto conslituli\ o. cstatuk) ou conlrato social crr rigor. devi<Jamcnlc registrado. cN se lralando dc sociedades comerciais e-nocasode

sociedaclcs por açr)cs. acomparlhado dos docunlenlos dc clciçào dc seus administ'adorcs:

j.2-+ Dccrek) dc aulorililçào. dc\ idamcnle publicitdo. cm sc lratando dc Pessoa .lurídica ou socicdadc cslrangeiru em l'uncionâmento no Pais e

urn ,1. ,"gi.tru u, uutoriziçào para Iincionanlcnto erpctliiio pelo tircào conlpctcnle quando a ati\'idadc assim o cxigir:

5.2.j lnscriçào do itto consrituli\o. no citso clc socicdarlcs cir is. acompanharJa dc prora rJe investidura ou nomcação da diretorin cm exercicio

5.2.6 Rcgistro comercial. no caso de empresa indir idual'

5.3 RELATI\'A\I E.\-TE À REGI'L.'\RID,\DE IIS(',\L I] TR'\BALIIIS'TA

5.J.1 Pro\a de lnscriça() no ( adastío \itcional tlt l)essors luridicus (\l'J do\4ini\tÚriodn l-a/cnda

5.3.2 Prova de Inscrição no cadastro dc contÍibuintes Estadual ou Municipal. sc hou\cr rclati\o ao domicilio ou sede da Licitante' pertinente

ao scu ramo de ali\idâdc e compatívcl coln o obicto licilad()

5 l.l I'ro\a Lle rcg

\ucionirl a SccÍalir
ular'ir.larlc para corr lr lra,'cllda I'ública I'cderâl I
riâ da Rcceita lrederul do lJrasil. rclitli\ a à Di\ id

or nrtio tle ( crticlào Coniunla cmiliclâ pcla Procuradoria (;eral da lraz

â 
^li\ 

a da [ ]niào c aos iributos administrados pela Secrclâria da Rcceitit

5

lrcderal do llrasil.

5..i.1 I,r.ra cle rcgLrlaridadc Íclari\a à seguridadc social INS-s. por rnei. tlc Ccrtidào Ncgttiva dc l)ébilos Rclali!os às ( ontrihuiÇôcs

Prc\ id.nciitrias c àsLl" ler.cirr,..rpctlià-àpclo \linislclioda [:arcnda Sccrclarirr da lleccita fcderdl do l]rasil'

§
Ír



OBS: As compro\ ações pcrtinentes aos itcns - j.3.3" ú 'i.3.l scrào alcançadâs por meio dc ccnidào crpcdida conjuntamente pela
Secretaria da Rcccita federal do Brasil ( Rl:B) e pela Procuradoria (;cral da farenda Nacional (P(;fN ). rctirente a todos os créditos
tributários t'cdcrais e à Di\ido Ali\ d dr tlniào (D.{t;) por clas adrninistrados.

5.J.5 Prova de rcgularidadc para com a Fazenda Estâduâ1. por nreio dc CcÍidào Ncgaliva de Debilo em Divida Âtila crperlida pcla Secretaria
dc Eslado da E.ononiir ou crluiralcntc da Llnidade tla l:edcraçiio oíde a Licitante tem sua sedê.

i.J.6 Pro\ a de Í.gulâridnde patu com â F azenda Pirblicd do Estâdo de Coiás. por mcio dc Ccíidào dc I)óbito lnscrito em I)í\ idâ Ati\ a

Ncgatir a crpedida pcla socrctaria dc l:statlo da llconornia.

5.J.7 Prova de regularidade paril com n Frzendâ Municipal (Tributos Mobiliários), por mcio dc Ceíidão expcdida pcla Secrclrriil dc l'inançàs

do Município ou cqui\alcntc onde à l-icitanlc tcrn:iua scdc.

t.1.8 Pío\ a de rcgularidadc rclatira ao Fundo dc C rirntia poÍ Tcrnpo .lc Scr\ iço lr(l I S- fior nr.io do Ccniílcado de Regularidadc do ICTS -
CI{F. e\pcdido pcla Caira [icontimica Fe,Jeral - Cl:l:.

lrabâlhistas(tNt)I)- nos tcrmos dlr l.ci l:edcral n" l2..l,l{),2{)ll.

5.1.10 ( aso a panicipilçiio no ccnanlc se.ia d. matriz com possihilidadc dc quc a e\ocuçào do obicto licitado scia por tilial. ou r icc-r ersa- a

pro\ a de regulaÍidadc Íiscal e trabalhisla dc\ críl scr ds ambas.

5.3.llSeráadmitidaacompro\aç:ioderüsularidadcliscal c trabalhisla mcdiantc a aprcsentaçào ds ccÍtidào posiliva com ef'cito dc negaliva.

nos t§rmos da Lei.

5..1. l2 As microentpÍcsas a cntpresas de pcqucno ponú dc\ eriio irprcscnlar todâ r docurncnlaçiio c\i-qidâ para eleito da compro\ açào dc

rcgularidadc liscal e tÍabalhista. m0snn) quc csta apÍcscnlú al!unla Ícstriçi'lo.

5.J.r3
contra tes

devcrão aprêseotâr (lertidão Sinr ficâdâ. enlitidâ Delâ Juntâ (lomerciâl do Estâdo onde for â sêde dâ Licitânte. dentro dôs últimos 06

constândo no mcnto n §i lâ )l

5.3- lJ Se a documentaçào cn\ iada nos tcrmos do subitenr 5.1.12 Íbr provcnicnlc dc microempresa ou dc cmpresa de pequeno porte e

âprescnlar ulgumâ reslriçào qulnro à Ícgulariclacle liscal c trabâlhisla. ser-lhe-ii assegurado o prazo dc 05 (cinco) dia-s úteis. prorrogável por

i3ual perioriri a critério Lla ajministraçào pÍrblica- cujo terrno inicial corresponderá i() nlomcnlo cm que o proponcntc Íbr dcclàrado o vencedor

,l_o cenalrre. parâ rcgulaÍizaçaio da documentãçào. pagarncnlo ou parcelamcnt() do dcbito. e emissào dc etentuais ccttidõcs ncgatival ou

p()sili!as com cfcilo de ncgati\4.

5.3.ll- I A Dcclaraçào do \únccdor dc quc trata o subilem anlerior aconrcccrii no momcoto posteÍior ao.iulgamen«) das proposlÀs. aguardando-

sc os prazos de rcgulilrirâçilt) ll\cal pârâ a ahcíum da làsc rccursal.

j.l.l,l.2 A não-regularizaç.io da documcntaçào. implicarii dccadência do dircito à contralaÇào. scm prejuizo das sançôes Prc\istas no aÍt lll da

l,ci n.,8.666. dc 2l dc.iunho do 1991. scndo 1àculrado à Administraç.lo con\ocar os licitanlcs rcmancscentcs. na ordenl dc classillcaçâo. para a

J:.ilalura (lo cr)ntratr). r'u rrrr,!ar ir lir.itirçà,'.

5..I RELATTVA}IENTE À REGULARIDADE ECONôN'I I('O-FI\ANC EIRA

5.-l.lccnidàocnritidapcloc.\RlÓRIoDIStRIIIUIIX)RCiVFl.-dascdeoudonliciliodolicitantcou\iainlcrnel.quecompro\'§rnc\rstrr

oiio inlir ior a 60 )di r\ dx dâta da cnt rrsir dos enr cloncs docurlrcrltâcào c

5-.1-l.l(.asoaparticipaçàonoceÍtanlesciadalllial.aCcíidàoncgati\adelalônciacrecupcraç:io.iudicial dcr erà scr da Íl liâl edamatriz

5.+.2 llalanço I'arrinlonial c dcmonslraçiio contiibil ilo último ercrcicio social- ial e\igí\ cis na tôrma da lei. quc comprot'c a boa siluaçào

linanccira tla proponcnlc. \ cdilda ir sua subslituiçào PoÍ balancclcs ou balonços pro\ isórios' 0 rcllrido balanço dcverá scÍ (levidâmenle

crccto para Pcssoa Juridict dc enlLcnhariâs criadas ncste crcrcicio. qud ílcverá apr.sclllirr halunç" d( ah(íurc naru suprir a c\igên!'ia deste

itcm:

5.J.2.1 A 0ompro\açiio da boa siluaçiio Iinirncciro da Pcssoa Juridica Proponcntc. sljrá compro\ada conr bi§e no balanço aprescntado' e devcrá'

dc Contabitidade e pclo dir,:ror. s,icio ou refrcsentantc rJa Pcssoa Jurítlicô. com porlercs prrrs lal in\c\tidurJ' iL'ltrida m('diante indiccs e

liirnruhs abai\o cspccilicadas

IL(i: (,\( -Rl-l') (Pa -l.l.l') 'l I

ILC = (.\( ) (P( ): I

IS(l = ,\ I (P( -l,l-P) .l
( )nde:
ll-(i = indice de Iiquidcr gcral

tl-( = indice de liqttiilcr corrclll.
lS(; = indice de sol\éncia gertl

ó
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- ('RIIA e,bu ('At .

Al=ati\otolal
\C = ali!o circulant.
Ill-P = rcalizárel a |lngo prazo
PC = passi\o circulal]te
ELP =.crigircl a longo prazo
Pl. : palrinrônio liquido

5..1.2.2 
^ 

licitantc quc aprescntar rcsuhado rnenor quc I (unr). dm qualqucr clos incliccs cilados no subilem anterior. quando d. sua habililaçâo.
dor crá compror ar capilal social ou patrimônio liquido corÍcspondcntc a 109 o (dcz por ccnto) sobrc o \ alor total cíimado do(s) sen iço(s).
alra\cs dc balanço patrinonial intcsralizado. do úllinro c\crcicio c\igido na l'orma da l,ci.

5-iltt't.\It\.\\Il\Iu.\ol \t.tlt( .\( .\o ] u( Nta \ PltoFtssto\.\t.

5.5.1. L No caso da Pcssoa .luridica licitantc ou o rcsponsálcl técnico nào sercm re{islrados ou inscritos no ( R[]A ei ou C^Li do Estâdo de

Coiás.dc\cràoscrpro\idenciildososrcspecti\os\ist()srleslc(iÍgilorcgiorâl porocasiào cla assinalu do conlrato.

5.5.2. A licitanlc dc\crá contpro\ilr. possuir em seu quadro permânente. na data ds âhdíura dcsta licitilÇào. no mínimo 0l (um) engênheiro

dctentor(es)dcatcstado(s)deresponsahilidadcstécnicas,\Rljunk)aoCliEl,\eouCr\Upore\ccuçàodcobras/ser\içosdccâracteristicas
scmclhantcs ao solicilado ncslc edital. linrilrdos as pilrcclas de maior rclc\áncia. conlôrm. 

^nc\o 
I l)roiel(r Básico.

5.5.3 Comprovâção da capâcitação técnico-proíissional: 
^prcsenlar 

um ou lnais atcshdos li)rnccidos por pcssoa.iurídica d. dircito púhlico

ou privado. em nome do profissional responsável técnico pela Pcssoa .luridica proponcnle. dc\ idamcnlc acontpanhados da respccti\a

Clcíidào dc Accr!o I écn ico (( .4 I ) enit ido poÍ qualq uer unra das rcgiôcs do C Il. L-.{ c ou C^ Lr. conpro\ ando a c\ccuçào. pclo prolissional

indicado. dc scr\iÇos dc caÍaclcristicas scmclhantcs e r.le conrplrxidadc tccnológica c opcràcionül equi\alcnlcs ou supcriores às parcelas dc

nraior rclc\ ância llcnica ou r alor signilicati\ o. conli)ín1c A0.\o I l'Íoiclo llásict,.

5.i.J A compro\açào dc accr\o lócnico poderá seÍ làita por msio rle Ilm ou mais atcslâdos.

J\f(rlirl(i.t .L nr( lrll,lc (,tlllf r,,\ Jl' (', .(ll ra'Í\a(li\,r qllirnlllirlr\ rr

5.5.5 Deverá (ão) ser apresentâdo (s), obrigatoriamente,.omprov{nte (s) de vínculo (s) entre o (§) proíissional(is) e â Pessoâ Jurídica

licitânte; essa comprovaçâo deverá (ão) ser feita (s) âtravé§ de:

5.5.5. I Relaçâo (a)cs) cn)prcgalicià (s). por CanciÍil (s) d. I Íahrlho (s) e PÍc\ idancia Social ( Tl)S (das seguintes anotações: idenlificaçâo do

scu ponador- c. da página rciati.ra ao corrtralo dc trahâlho) oLr li\ro (s) d. Rcgislro (s)de llmprcgado (s) âulonticado (s)pcla Delcgacia

Regional ckr l rabalho. ott:

5.5.5.2 ('onlrato (s) dc prcslaçilo 1cs) dc \cr\ iço ls) dc l)Íolissional (is) rutôDomo (s). quc esleiir rcgislrado (s) no ( RI-IA c,'ou C^Ll. com

ARI' dcr idamcntc rcgistrados no C R l],\ c, ou ( At i- nas condiçõcs pcrtincnt.s ao \úhilcm 5 ' 5 1 :

5.6 DAS DECLÀRAÇÕES

5 6.1 Cârta de Apreseítâção da Documentaçâo contcndo t()das as inli)írnaç(lcs e dcclaraçõ§s. conlbrme modclo Anc\o lldestc Fldilal

5.6.2 Declarâção dc Termo§ de Sujeição âo Editâ1, conl'ornrc modclo Anc\o Ill dcsle cdilal-

5.6.i Declârâção de Parentesco. conlirrmc ntodclo Ànc\o VI. para todoa os lins dc diícito c sob its pcnÀs dâ lei quc nào f('ssui enl \tus

dirctamentc na rcalizirçiio do ccnamc e ou na lbrnralilaçào contralual'

srau.

,s
5.6.{ DECLARAÇÂO DE SECURANÇA E SA(lDE DO TRABALHO. conli)rnre nrodelo Ane\o Vtl. que tcln condiçõcs de alendcr

rs Normas Regulamentâdoras dâ PoÍtària n' 3.211t78 do IUTE, aplicá\cis às ali\ idadcs objcto dcsle conlrak) e' que lem condiçÔes dc

,presentar às documontaçr)es solicitadas na lnstrução Normâtivâ n' ti6tlZOt f-C4gIStGPLAN. dc 25'0ll' lT conti)Íme Ane\o I - Proick)

I1ásico.

5.7 Nào serào aceitos prorccolos de cnlre-qa ou solicitaçào de rJocttmcnlo cln substituiçào aos documentos rcqueridos no presente edital c seus

5.8 Para os documentos e ccnidôcs requeridos ncstc edital. poderilo scr emitidas cópias oriundas da intemet' dcsdc que constante do cnvclope

documentaçào. thcultado à Comissào. tÍ'erir a leracidade dos mcs os

1



5.9 Os documentos relativos à Habilitâção (En\elope n' l) e às Propostâs (En\elope n'2) serâo apresentâdos em envelopes sepârâdos,
eÍn original, por qualquer processo de cópia âutenticada por cartório compctente ou por servidor da Comissão de Licitâçâo. Somente
serão âteÍdidos pedidos de / f1fENZC,l Çjí, âté 0l (um) diâ ütil. antes dâ datâ mâÍcâda oara abertura dâ licitâcâo. dê §esúndâ-feirâ
à se\tà-feirâ. da§ 08h às l2h e dâs lJh às l7h.

5. l0 As ceI1id(lçs quc ni-io possuircm praro dc r alidadc. somcntc scrào accitas com dala de emissào nâo supcrior a 30 (trinta) dias contados da

datil dâ emissào do docomcnlo. c\cct() a Csíirlào \cgrti\ a dc l'alência r Rccupcraçào Judicial lou cquir alcntc). cuia data de cmissâo nào

podcrá e\ceder 60 (scsscntn) diâs da datil dc aprescntaçào da proposlir.

5.1 I Em nenhuln caso será aceita- quer na horâ da nbcrtura dos enrclopcs. queÍ poslcri()rntcnlc. a aprcsenlaçào ou inclusào de documentos dc

hrbilitaçào que n.lo lizcreln con5tar do rcspccti\o en\elolc de docunlcnlaçiio.

5.12 [)c toda documcntilçào ilprcse ttda em Íotocópia aulenlicirda. su\cilando dú\ idas. podcrá ser solicitarlo o ttriginal para conlêrência' no

pra./o d. f.l (r'inle c qualro) horits- Ícgistrilndo-sc.m Ata tll ocorrôncia.

5. lj I ambdnl nloti\ xrá il inahilitilçào paÍâ os alos suhsequentes da licilaçào. tirlla dc compro\ açào do ramo de ali\ idade 
'omcrcial 

\ inculado

aos objctostserr iços clcscrilos nos Anc\os constanlcs d!stc cdital.

5.14 Encerrada a fase de hâbilitâção, se todos os licitantes desi§tirem expressâmênte do direito de recorreÍ da§ dêcisôês â ela

pertinentes, após âssinar o Termo de Renúncia. os envelopes contendo âs propostas dos licitântes sêrâo abertos e ànunciâdos seus

valores.devolvendo-selacrâdo§osenvelopesdoslicitantesinâbilitâdos,procêdendo-seregistroemÀtâ.

DA PROPOST,\ DE PRE('OS
- ( onsclho Irscolar rla I scolr

I:sladull .\hriio l\llnocl da ( ostâ-

( oMrssÀo l)1, Llcl lA('Ào
CONVI IL N'.001'1020

f \Vl:l.0PF N". 02 PRot'oS l^S

6. I o licirantc de\ crá Íbrmali,,r sua lÍoposra lc\ imdu e n con5iJeíaçào os prcços csli,natlos orçados pela SEDt lc (confbrme Proieto de

[r\ecuçào L)rçamcntaÍia , Ane\o l). pu,o'.oniroroçau ,tu, 
"er. 

içor. obier,, da.prescnte licitaçào. em um único inrólucro. deridamenlc lacrado'

uma únicâ \ ia. contendu o. dir",". nl"n"Ii.-rnJu.-,iã i,ii, :.lo. i.ptcisa orr datikrgrafada cm papcl limbrado' encadcmâLle contendo o núm§ros

do (.NI'1. lnscriçõcs jllunicipal c ou r.rnJu,,l. 
"n.t"r"ç,, "r.. 

rccligicla cm lingua púuiu.-:u. cbhorunrlo a r-otcçào r.le lr'ordo cort as

erpccilicaçÔcs constantet aas ptnn;lt'n' tliç:nrn*ta'io-' 
"rn 

ringutlcm clari:- icm'rirsuis' rcssal\ xs condiçÕes suhslinÜiais escritas à margem ou

r""À 
" 

i,riiil" **i,i,t. clalada c assinarla pclo r'prcscnlanle lcgal" consliluída dos scguintcs elenlcnlos:

6.2,\propostadc\eÍáconleropreçopallc\ecuç.todosser\iços.c\pÍessoscmmocditcorrcntcnacionill.admitindo.seapósâvirgula§omente
02 (duâs) câsa! de(imri,. .ii..ri.inrni,i,,. pr"iu. ..,.pr"*rur.,,,". o1.r.,.1.."n.;,, ;. r'pccitieaçi,i. minimai cont'orme planilha orçaÍnrntária

constanlrdo(dit,rl.crn.rlgirri\rn(,arâhrc.tuniliri.<l,rlcl noril!ml.norr\tcn\ogit'blf "'t'nàu 
lntt"a' toda' as r'lcrlesas ne(es\ária\' r)u s!'ia'

mào dc ohra- materiai\. cqlrrflamL'nto' dü'pcsas in<lirctl'- impo\trr' (il\it\ fr'\ rJ:'nciária' cr'm(rcici\e liscal)' cncargos trabalhistas seguro<'

transportes. clc.. bcm .u,nn 
".onlp""niJ 

t'tít""'açio ttu t'p'"'a dc engenhlria' c outras dcspesas' se houveÍ'

6.2,tolicitantcde\cráindicarnapropostil.paractelLtldcrladtrsparâenlis5àodcnoladcenlpcnhoc/oua^ssinaturadocontrato.onome
;;;;,;;; a;;;p*sentantc legal be;;;i"' 

" 
nun"'1e 6''- 'u. citn(irx dü idcnridadc e do seu cPI:'

6.2.2 Os pr.ços unitário c global sào limitados aos aprescrlados no planilha orçamcnláriil rclircncial'

6.2.1 o BÍ)l utilizado pcla pcssoa.luridica licilante de\c limitar-sc aos parámclros de lci \igente apresentado pela Administraçào'

6,2,]APcssoaJuridicalicilanterlcleaprcscnllrircomposiçilodol]I)Iatullizado.

\'ÍS Lrccl. dc I'orma quc o total do scr\ iço seil càlculado
6.1 l'arn cteitos dc e[lboraçào da proposlrl' o licilont' de\0rá tlliliz'rr o soli§are

atrarés da lirrnlull -lRl \C'\R- conlbrrllc e\enlplo'

Iltt \(.\l{ (Qultnt ' (P.\t{l P \l Obrâ) :2 )

'I.Serriçoi

It

l'.Nl.ObrâP.ll:ltQua nt.t nidServiço(iódigo

0.00 1.59Nl' 21.-l Ito02lô 5..r7

&,

q
l---
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t0021 .§c/1iÇo 'l \l: 6_,..1l 5.91 0.00 190.67

t.2 r1.1.'l1002.1 I \I 98.{7 5.r'l 6.()l

para cnlcndimenk) dil pÍolostil

6.3.1 I)e\erá declnrar c\prcssalrrenle o lrarodc \alidadc nào inlirioÍ a úq (§êssenta) dia§ corridos col]fbÍnlc 
^nc\o 

IV a contar da data dc sua

aprcscnlaçiio.

í).J.1 Os cffos rlc sonta c,ou lnulliplicaçào. c\clllualmcnle conÍigurados na Propostil ( omcrcial das empresas dc engenharias licitantes' scrào

corrigido. icndo qtrc rlo caso dc \alorcs c\prcssos enl alcaíislllo\ e por c\lenso pre\alec§rá tstc illlimo

unilário.s. os preço\ pilrciais c preço l(Íal. tlDl. c o prcço lolâl dos scr\ iços nos tcrnlos dcstc edilll:

6-3.-l 
^prcscntar 

CÍono[rama f'ísico-firancciro d'talhndo dos \er\ iço\ pÍoPosl()\ nos lcnnos deste edital:

6.i.5 (.aÍta PÍoposla âssinâdil por dirctor- sócio ou rcprcscnianlc da t'cssoi Juridica (lc cngenhnri licitante com porlercs dc\ idamente

conlpro\ado para tal int"ati,irrn. aunta"Jt' infi"'tuçOt' 
" 

ttttto'uçôcs conlirrmc nlodelo '\n'\o IV deslc cdital

ó.3 ó O licitanre poderá realilar \ isita pre\ ia c inspecionar o local drt ohra e ccrcanias cnl dia c horário comorciat' dc nrodo ilohtcr' para su:l

nrr;oria lltili/rç.i,' ( p,rr tu.l (\clu-l\i rc.nt'nsrhili'laJe loLIa inlirílrlJç5'r llt(lJ"rrir 'l Llihi'rirçiirr (lâ f'rt)p('slir' í Ô'ril/t/o

,ipri,r..rcrnrrirDE(.LAnrçioorrriiôÍiü.:;l;,,;;;;,,;.r.,.in...ur,li:r<.dirar.c..rrru,lanelorepresenlântelesâl 
Ja P''*'r1

.luridica licitanlc_ acer..u du .unl.,".in.,",in f,t.ru àn, .unaiç,1", 
" 

pcculiaridades dir obra- c.iunlilda à pr(,posla dc preços'

6.3.6.1 A vistoria deverá ser agendada em horário comercial, junto a comissão de Licitaçâo, sendo a data de inicio a partir da

publicação do editâl nos o"rioo, m"ios J" comunicaçao. e, a data de encerramento de 0l (um) dia útil anterior, â data fixada pâra

âbertura dâ ses§ão Pública.

6.4Éerpressamentevedadâàsubcontrataçãodoralortotâld:::l-t:1t":-1t'b*ntrataçãoparciâtpoderáserpossívelcomânuênciâda
titulâr desta pâsta. de\endo apresentâr o limite máximo e os s".uiço, p"rriJ. pu.a a subcontrataçào parcial em relaçâo ao valor total

da obrâ. Adicionâlm"nte 0".," r". "pi".J,*rà^, 
Oã"r."ntrçao de regularidade liscal e trabâlhista. e' o contrato firmâdo entre â

âdjudicatáriâ e â empresa subcontratâda'

6,J'l,AcontralitdascrcsponsabililapclapadroniZaçào.compâtihilidaLlc.qualidâdecpelogcrenciamentocentraliladodasubcontrataçào,

í).J.2. A subconlrâlaçi'Io pâÍcial licârá Iirnilada a J0o'u (lÍinra por c'nlo) do tolal do conlralo

6..1 2.1 Os ser\ iços pitssi\os rle \ubconlratnçilo sào:

a) Sondagenl do l§rreno:

b) Lstrutura \4ctiilico:
c) Strbcslaçào:
d) Lstrutura [-aies (l)rÉ lloldadas]:

eJ lvlarcenaria:
l) Ccnlral dc (;às:

cr iiji)À rsiu"rr,l. I'rolcçào conlra Dcscirrgns'\lmosl;ricas):

h I Esquadrias lVlctálicas- e:

i) lraÍspone dc l:ntulho

6-6Niiosc considcrará qunlqucr olêfla dc \ân1agcn1 nào PÍc\ ista no cdilnl ou ha\cxda nas olcrtas das d'mais licitantcs

7. DOS PROCEDI !I EN'I'OS LI('ITÀTÓRIOS

?.1\adalLt.hr.rraclocaldcsignadoncstecclitalenrakrpúblico'l(o\llssÀol)tl-lCll,\Ç'Àorcccb§rácmcnlclopesdistintos
contentlo. os.locurncntos crigi''los para habilililçào c pÍofostas'

rados

I

()nde:Quant. Quantidade
P.N4at l)reço uniláÍio do nratcrial:

l'.M.Obrâ Preço unitário da nrào de Obra:
I \únrero dc casas dccinrais rlesciadas.

Át
v
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7.2 Caso haja anuôncia unánimc das licitantcs paíicipanlcs. r isando a organicidadc c agilidade dos trabalhos licitatórios. a Comissão de

l-icitação promo\crá sorteio dc 03 (lrês) licitantcs. para compor uma comissào rcprcscnlati!a das demais licitantes. auxiliando a Comissâo de

l-icitação na \erilicaçào e rubrica da documcntaçào c pr'r)posla-

7.3 Scrào inicialmentc abcnos. cnt scssâo pirblica. os cnrclopcs contcndo os docunenlos rcÍireDtes à làse de habilitaçào quc. após conhecidos

pclos licitantcs c eraminados pela Comissão dc Licitaçào scrào.iulgados- dando-se imcdiala cornunicação do Íesullado se prosentd mdos os

làsc de habililaçào. da qual la\ rará ala como rJc Lri. publicando o resultado no muÍal da Lrnidadc escolar e encaminhando por e-mail

institucional às participantcs.

7.,1 OcoÍrcndo a hipótesc pre\ista no itcm antcrior. os cn\clopes conlcndo os propostils pcnnangcerào. devidamcnle lacrados nüm único

intotucro. sendo rubricados pela Clomissào c licilantes prcscntcs. licando ert poder daquela ate quc seia.iulgada a habilitaçào.

i.5 Scrá procedida a abcrtura dos cn!elopcs contcndo as propost{s das licitantcs habililadas. aús tÍanscorrido o prazo sem inlerposição dc

rccursos. ou tcnha ha\ ido renúncia exprc-ssa do prazo rccursal das licitrntcs hahilitâdas c inabiltadas ou após o.iulgamento dos recursos

intsrposlos.

7.6 A Comissào manterá em seu podcr os en\elopes propostas das licitantes inabilitadas. clcr idamentc rubricados. atc o término do periodo

rccursal. de que trala o inciso t rJô anigo 109 da i.ei n'á.666/93. e serào dc\ol\idos. no cstado em que loram entregucs à Comissào'

7.7 DaS rcuniôes para rccebi tento e abertura dos Cn\elope§ de documcnlaçâo e proposta. sca.ào Ia\radas atas Circunslanciadas- que

ntencionariio todrs as ocorrências quc intcressarenr ao.iuiga,rento cla l,icitaçào. úevcnrlo as mesmas scr assinadas Pelos membros da Comissão

c pr§5cnlcs.

g.l o iutgamento scrá rcalizado pcta c()missào dc Licitaçào. dú acordo com o quc disPõc o an' '15 da lei 8 666'/93' obserrando os seguintcS

tàtores:

8.1.1 O julgamenlo scrá realilado coln hase no mcnor preço' regime de execução êmprêitadâ por preço global'

g.1.2 será declarada \enccdora ir proposra que ,prescnlur mcnoí preço. rcgimú dc e\ecuçào empreitada por preço global' desde que atenda as

minimas exigências estabelecidas neste instrumcnto:

8.1.3 Cla§o seja necessário a comissão de Licitaçào porlerá valcr-se de auxilio de tócnicos da área rcferente ao objclo dcsta licitaçào paÍa

realizaçào do iulSamenlo:

8.|.4t]mcasodeempatcscráasscguradipr.'llrincildccontrutrçà('pxrilcsmlcroempresasecnlprcsasdepequenopoíe,

8,l,t,l l-ntencic-se pr)r cmnatc uquclJs 5iluaçôÚ\ cm quc J\ pli)po\1i15 irpres(.nlaJls nelas microempre:as c <mprcsns..lc puqucno porte. jciam

iguái: ou até l0'o tácz pr-rr centrr) sup(riori' i propo\la mui\ b'm clu\'rlltrtlc

8.1.5 I'ara efeito do disposto no suhilcfi 8.1.J. ocorcndo o empatc. proccdcr-sc-á da seguinte forma:

g.1.5.1 
^ 

lnicroempícsa ou cmprcsa dc ptqueno ponc mais bcrn cla'sifica'.lx poderá apÍcscntar propoía dc preço inlêrior àqucla considerada

r cncerlora do certarre. situaçào cm que seÍir ldiudiclJr' cn :tu la\ or Lr ohi('l() licitldo:

11.1.5.2 Nào ocorrc.do ii conlralaçi.io de nricroemprcsa ou cmpresa de pcqucno pon.. na l'orm, d(, suhilcm anleÍio-t \crão convocadas as

Ícmancsccntes que po,r."nrr.o ." 
"nuuu.rr"i. 

* riip"i"r" ..1. lunitem 8. t .,t. t. na or,lcrn classillcatriria. para o exercicio do mesmo direito'

g.1.5.3 No caso de cquir alência dos lalorcs aprescntados pelas.microsmpresas e cmprcsrs tle p.-qucno pont qut \c €ncontrem nos intervalos

estabelecidos no subitem 8.1.-l.l- será realizaào sorteio ctitrc clas' para quc sc i'leniitique àqtrela que primetro' podcrá aptesentar melhor olàrta'

8.l.5..lNahipótcs.danàocontrataçàonostcrmospÍe\istosnossubitens8.l..l,c8,l'5,.oobjetoliciladoscriiadiudicadocmtà\ordaproposta
originalmente vencedoía do ceíame

8'|,5.5Nahipótcscdanàoconlralaçãonoslclmospre\islosoossubitcns8.l..l,cS,l,5,.oobjctolicitadoscúadjudicadoemÍàvoÍdaproposta
originalmente vcnccdora do ccíame'

8,1'6Umavezconvocadasasl,essoa]uridicacmpatadasecstasnâoatenderemaochanrado.aComissâorealizaráosoncioscmasuapresenç4,

8'2onãocu!nprimentodeumaoumaise\igôncinsconstanlcsdcstcinslruficnto.ensc.iaráainâbilitaçãodaproponenteouadesclassitjcaçàoda
proposta. conlbrmc o caso.

8.3 A Comissão <le l.icitaçào podcrá pÍomoveÍ di

)t J O iulÊamcnl,' Jü. hilhilila{i'es ( ÍiroPl'5trs '\c'
lim. Jcsde quc pre'cnl.: t()Jt)\ rr\ lirildnlc\ hahili

lrtgc,nenr,,'d. i.o,lrrJr' cnr irrlu tr il I -mril in'ti

8. DO ( RITí-RIo DE JT T,G.\\IE\TO

ligências cm qualquer làsc da licilaçào nos ler

)rrcrá dando-se conhccimcnto do rcsultado' cm

latlos. caso conlrário será o nrcsmo publicado n

tucional) a «rdos os paíicipantcs'

mos do § 3'. do art. '13 da l'ci n" 8 666i91

sessào pú,blica quc Poderá
o l\4ural da tlnidade Escol

9. DOS RECT]RSOS OR(]A}IE\TÁRIOS

scr marcltdo Pan tal

ar- e a Állr dc

t0

p



9. I A prcsenle licitação corrcrá a conta dos seguintt's racursos orçanlcntários:

. Dotaçào Orçamentária: 2019.2,10:.289

. Natureza: 4.,1.90.5 1.l!)

. Irontc: 100l ll

. ValorPrc\isto:R$329.999.99(tíczentose\intecnovemil.no\cccntoscn(,\cntaano\crcii5L'no\§nlacno\eüenlavos)

r0. DÀ lto\tol.o(iÀ( Ão E r)À .\D.Jt.DlcAÇ.iO

I'RLSIt)U\IEI)OCO\SI:t.HOt),\(()()t(Dt \ \( \( 
' 
tt (,l \ \t t)t l'Dr c\( \o( t'1.ltrltA Il L.SPoRlIi Dll IItl\t)^t)[- parx

conltal0.

D,\ (O\( ILI \( -\0 
E DA \llDl.\Ç.\o

(CCMA). nâ Íbrma da I.ci n" 9.i07. ,:lc 2-l clc sctcmbro cle I996 e dtl Lci ( omplenrentar E sladrral n" ll{. dc 2'l dc iulho dc 2018.

ll

12.1. Os conllitos que possom surgir rrlati\ amcnle no aiuslc dcconcntc desta ticilaçào. acoso nào pudtrem scr cquacionados dc li)rmà

amigávcl. scrão. n; tocanle aos di;citos patl-imoniais disponírcis. submetidos ii arbitragcm. na lôrma da I-ci n" 9 307.,de 23 dc setembro de

199ã e da t,ei ComplemcnlaÍ F.sradual ri' l.l,l. rlc 2,1 de i ulho dc 20I ll. elegcnrlo-sc desdc iá para o s.u .iulSarnento a ( AM^RA DF,

c'óxcri.lÀç'ag irr-DtAÇÀo h ,\RBt1t.A(iEt\,1 D^ At)vttNIS tR^ÇÀo lis L\Dt-AL (( ci\lA). outorgando a esta os podcrcs para indicar

os árbitros c renunciando c\prsssantente à.juris,1içtro c tutcla do Podcr .ludiciário para.iulgunrcnlo desses conllitos- consoânle Ancxo I do

Contrato.

I2 DÂ ( I,iI,St L,\ ( o\I PRO}I ISSORIA

13 DO CON'I'RATO E D,\ T]\ECT ÇAO

llnancciro. proiclos c (lcntais nornlts conslanlcs dcsle inslrumcnlo

1.J.2 o praro para il assinalura do eontrat() sefti dc até 05 (cinco) dia§ úteis. contüdos da con\ octçào da licitante. sc o con\ ocado nào assinar o

quc cslirbclecc o ân.61. clput c § 1". l-ci n" 8 666'(')1.

13.2.1 Ouando da assinâtuíâ do con trâk) â Contrâ lâdâ der erá âÍ) rntar

â) Pro\ a de lcgularidirdc pata conl it l.a/enda \Íunicipâl (Tributos Nlobiliírios), por nleio dc Ceíidào c\pcdida pela Secr.taÍia dc

I'inanças do Municipio onde os ser\ iços serão prestâdos;

Ilslatluais. nos lcrmos do all. 6". inc. l.(laLei Irslâdual n' l9 75lr l7'

c) cêrtidão Nêgâtiva de suspensão €/ou tmpedimento de Licitar ou contrâtâr conr a 
^dnrinistraçào 

I)ública' nos tcmlos do § 4o' aÍ

5". do L)ecrcb l.\ta(lual nn 7.'125r201 I

l3.3ostrabalhosilevcràoseriniciadosematélg(dcz)diascorriclosapa)\aordcrndcserriçoemititiopclaSupeÍinlcndêncildclnliaeslrutura

ll

ou pelo Presidctltc do L'onselho l]scolrtr. i /

69 da l.ei 11666'91 e as normas da l-ei n" li 07lii90 Ê\
\'J\./



l4.l os serviços dcrcrào ser e\ccutados conÍbrme dcscrito no I\'Ícmorial Descriti\o'Espccitlcàçôes lécnicas c ( «rnograma Físico-Financeiro a

partir da cmissâo do autorizo lôrmal. pel; superintendênciâ de InfrâestrutuÍâ ou Conselho Escolar da Unidade E§colâr Solicitânte'

14.2 Sc o licitantc rcrlccdor dci\ar dc c\ecular os scrviços dcnlro do praro e nas condiç(ics prccstabclccidos s.nl nlanilê\tcçio n(\r e\critt) e

ilccita pcla Conlrâtanlc- suieitar-se-ii iis penalidades dcste lldital c lcgislâçào pcÍinentc'

1.1.3 A Iiscaliraçào dc lodas as tàscs dos scr\iços scral lcita por prolissional competcnre dcsignado pela sccrctaÍia dc Lstado dc Educaçào'

14.3.1 Alcm das aolaçÔcs obriSalórias sobrc oS scr\iços em andamcnlo e os programados. a contratada de\'erá Íecorrer ao Diário de Obra.

sempre que surgircm quaisqucr i.p^^i*iirÀ. 
"ri*"ç,i". 

ré"ni.a, u, scr.içosimire.istos dccorrentes de acidentcs. ou condiçôc: especieis

14.3.2 Ncstc caso. tambétn é imprcscindi\cl a assinalura de anlhas as parlcs no lirro- conro lormalidadc dc sua concordârcia ou discordância

técnica com o tàlo relatitdo.

11.3.2 Fica a CON IR^ IADÂ obriSada tamhcm a apresentar a compro\ açào dc quitaÇào das ohrigaçõcs trabâlhistas c preridcnciárias. rel!renle
aos trabalhadorcs que ç\ccutaranr a obr& bem como as tlscais c paraliscais.

13.3.i ACON'lRAIAD^crcsponsá\cl pelosegurodescu pcssoal. scndo igualmcntc rcsponsávcl pelo seguro de rcsponsabilidade civil e
danos contra lcrceiros.

lJ...l A cultratada fica ohrigarla a accitar nas lncsmas condiçôcs contratuais. os acíóscimos ou supress(les nos scr\ iços conlratados nos limites

cstahelecidos no § l" do ,^n. 65 da l.ci n". 8.666 93.

l3.,l.lOsacrcscimosousuprcssôcsaludidasnoitsmaúleÍiorsomentcsedaràonlediarllc.itlsliÍicati\amanilêstae\pressalnentepela
Supcrintendôncia dc lnliacslrutura da Sccrelaria da F-ducaçào.

lJ.,l.2 A contralada se obriga n e\ccutaÍ as obris empregando cxclusi\ amcnlc matcriais dc prin)eira qualidadc. obcdcccndo. rigorosamente. âos

proietos de cngenhariu.lr" iha lnr",n lomccidos pcla Scirctârir dc listarlo de Eclucaçào. ittrarés da Superinlcndência dc lnliàcslÍulura c às

modiÍlcaçôes propostas e apro\adas pclo Setor duranle il e\ecuçào dos scr\ iços'

I{. DO PRAZO DE ENTREGA E DA T ISCAI,IZAÇÀO

1,1.J Scrào obrigatorianlcntc rcpislrados no "Diár'iLr dc Obra

I4,,I.I PF,t-A CONTRAI'ADA:

t4.,l.l.l 
^s 

condiçÔcs mcteorol(igicas preiudiciais ao andamenlo dos lrabirlhos:

14.4- 1.2 As falhas nos serviços de terceiros' nào suieitas à sua ingeréncia:

14.4.1.3 As consultas à Uscalizaçâo:

1,1.4.1.,1 As datas de conclusâo de ctapas caracterizadas de acordo com o cronogranla apro\ado:

1.1.4.1.5 Os acidentes ocorridos no dccurso dos trabalhos:

l-l..l.l.6 Às rcspostas às intcrpelaçÔes dâ llscalizaçào:

1.1.4.1.7^cvcnluatcscassezdematcrialqucresulle§mditiculdadosparaaobíaouSCÍ\igo:

l.l..l. L8 Outros fàtos que. ao iuízo da contratada dcr cm se r obieto de rcgistro

1,1.4.2 PEI.A FlSCAl.lZÀÇÃo

l-1..1.2.1 Alcstado da \cracidad' d()s registros prc\istos nos suh-ilcns anlcrlores:

l.l.4.2.2Juizoli)rnlâdosobÍeoondrnlcntuJaubruorrscrriçotcl)dL'cm\l\tilit\csp'cillcaç')c\'prazoecronogrâmd:

1.1.J.2.3 Obscnaçõcs cahí\eis a propósito dos lançlnlenlos d! contralada no [)iário Llr L(()lfénciJ\:

l.l,],2.{Soluçôe5àsconsultaslançatiasoufbÍn,]uladaspelaconlÍalada.conlcorÍcspondénciasinlultâncaparailautoridadcsuperior

1,1.4.2.5 RcstriÇõcs quc lhe parcçilm cabi\cis a í'speik) do andalnento dos trabalhos ou do dcscmpenho da contratada:

1-1..1.2.6 Outros tàtos ou observuçÕes cujo Ícgistro se torne colt\enientc ao tÍahalho dc liscalizlçào'

2

q\t-
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l-1..1.2.7 O recebimento dos scr\ iços scrii l'cito pcla CONl llt I AN I ll. ao término das obras. após vcritlcaçào da sua perl'cita c\ecuçào. da

seguinte lbrma:

1,1..1.2.8 Pro!isorianrente. peb rcsponsálcl por seu acompanhamenlo e tlscalizaçâo. mcdianle tcrmo circunstanciado. assinado pelas partes em

até l5 (quin7§) dias corridos da comunicaçi'(r cscrila da conlratada.

I 4..1.2.9 DcÍlniti\ amcnte- cnt até 90 (no\ enta) d ias corridos. por scn idor ou comissào designada pela autoÍidadc compctentc. mediantc tcrmo

circunstanciado. assinado pelas partcs- após o decurso do praro de obscr\açào. ou \ is()ria que comprove a adcquaçào do obiek) aos termos

contratuais. obscr\ ado o disposto no aí. 69 da l.ei n" 8.666i 93.

l2.l.l O rcccbimcnto pro\ is(irio ou dclinilir o nito e\imc a Contratada rJa rcsponsabilidadc ci! il pela qualidade dos s§rviços cxecutâdos'

l5 t)A E\t-cL'( .io Dos SURYI( OS

t6 DOS RECtiRsos ÀDll lNlsTR-',\TIVOS

lj.2 
^ 

contratada dc!erá. inicialÍrentc. all\ar no cilnreiro de scr\ iços placa .lu\iva ri obril. conl dinrensôcs. dileres e silnholos il scrcm

delcrminados púla S.crelaria d. Listado dl Lduciiçiio'

l5.l l)ara cmissalo do atrtorizo I'ormal- a CO\ I RA I Al)Â der crii aprt§tnlilL:

4.ido rccolhinrcnto pcra.tc o conselho Rcgi,,nal .le ,\rqu irerur u- l .ngcrúurr,r e. AgrorrLnnia (;oiá:, ( (lRE"\-(;O ) ou no ('ons'lho dc

\rüuit,Jtur.lLlÍbJnl.ln,rl( \l -(r()r'(nJr'qll<llnld\li1 \(ri irnL\irdil ir Pr(nüi:;n i( ( rrllla\ < r rrutra \(râ 
'nialtlirthlrJlr 

I ( 
'iréncia 

Jc

I ;,].';;,;i; 
" 

A(orrrl\rnlrirrrrLrrr'r J! I rhrir'(l:r \ufrrrnrrntlin(iir rl( lnlrJ(\lnrltrrir:

l 5.l .l Diário dc Obras:

l5 l.l Cópia dc matrícula no Cxdartro llspecítlco do INSS (Clil):

l5.J Durnntc it c\acuçiio clo conlrato a C()N I R^ l ''\D'\ d'\ 
'Íit 

itprcs'ntai

15,.1-l(.(ipiaautenticadadaCuiadcRccolhinrenbdoF.Cl.selnli)rmaç.Õc's-à.l,re\idênciasocial((il..lP),rinculadaàCI]I.e\cctoquando
h;". * .li];il ;;i; Prcr i,jineia st'eial lcsic ctso scíá \ inculâda ao ('Nl'J da ( oNl R^TADA:

15.5 Os .nrpregddos dcr crào cstirr clcr idamcnte idcntilicados com crachá c larcndo uso Llc todos os equipamcnlos dc segurcnçu n'"cessários

para o c\ercicio das tarclàs.

|5.6Por§.tratirrJecolllÍatüçàoCmÍePlmljdcc\ccuçáoclnpreilarlap.,rprcçoglobal.nàohápossibilidaded!'l.ormalizaçàodeleÍmoaditi\o
\ isando c\ cnruai\ acr".ct.o. ,t. ,"n,çoll''r"'ii;;;..X,i :.{i;n.:i""!i. . ,r.' "àát"nli*iiii.'lado'' 

oriund'''' dc atlerações qualilari\ as quenào

uonlieurem làlha Jo iígáo ge\lor nc elahoraçào do p(ri(l: Úu 'lc':oú(:iTCn]" n()' ptlnt '1" t On fnA I Al)À do locâl onde o\ :er\ iço: \erào

r.aliÀdo.. nos termos Jo §l Jo uí' ô5 Ja I ei n lt t't'o'Jl e n"' limilci li\udo: no i:'Llo rclcriJrr anigo'

l5,TQLralqueraltcraçào.modilicitçào.acrcscimosouÍcduçÔcsqueimpliqUcmaltcÍxç.lodoprt,i<todaohrad(\cÍá-\eriustiÍjcâda"Semprepor
escrit.. peto Seror dc Eng"nr,ur;u ao s.Jliuii;;; il,,;;çil;ri;.;oio p.r,, tlrui"'.l'"'ra'i" " 

ii"muli'"'la pu' rneio d( teÍmo aditi\o ao

('ontralo ( )r,ginal.

15,8ÂPessoaJurídicadecngenharia\enccdoradocenamegaralrtiráasolidezeJ.esurançaJt\trJbirlhor.alizado.helncomoosmatcnals
utilizados na ohra polo pcrkrdo dc 5 

';::;ff..': 
il;'àtit"""iin1** a' 

"r,)rit 
ptl-o §et.r Lompctcnrc desrx Pr5lx

15.9 I'ara cf'cito de rcaiustamcnk) ll pcriodicidadc obcdcccrá à dala do orçalncnlo a qu' a proposla sc tclêrir

l5.l(),\olérminodos:erriços.dcrcrliscrproccrlidairlimpczadtrcanltirodaobra,

l6.l I odos quantos paÍticiparcm dÚstir licilação têm o dircito público subieliro à ohscrrância do

l;'rru"";','"c"rin-;J,.'ri(r' d'l l'LI n ' I ô6ô q''t e l(si§laçà" \ isÉnrL'

16.2 Dos atos ilecorrentes da c\ccuçào dcsle Con\ itc cabcm Ícctlrsos nios casos c lirrmas dcterm

alleraç(tes PoslcrioÍes

l(r 3 O re(ur.o 5(rr inl(rf\oítr por c\(ÍilÜ no pÍJ/tr d< 02 t dt'i5l dla: utci: r cr'nlilr Jr illlinlrçào

llià;;üil":i;o, ] t o".'1"i" 'le 
I i(iraçio ra I nidaLl( t''('rlxr'

16.,.1 IntcÍposto o recurso a Cornissàrr-dc l'icitaçào conrullicará às dcmâis licitantes quc podtrà

.,*i.urr-0".- ^, 
pr-" Jr'u2 tJoi:ltlia' irt'i''

l6.5EdcrcsponsabilidadcdaComissãodcl-icitaçãojulgarosrccu§oseascontrilrrilz.)L's.

peíincnte Procedimento nos

inados pelo ar1. 109 da ['ei n'8 66Ó19] c

do ato ou lavratura da ata publicada' devendo

o impugná-lo ou não Pot lÍ"to O* 

-.

tl
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I7 DO PÁCA\IE\TO

17. I O pagantento scri'r r ia Trlnsferência Bâncáriâ ou por Cartão de Pagamento do Banco do Bra§il, pilra ellilo dos scr\ iços preslados na

ti)rnra dc nlediçaro. rclli,/ada pclo I:i\cal da SLtpcrintcnrlôncia dc Inlitcslruluri:r. dcstl I'aslil.

17.2 Sorncnle scriieÍcluâdoopaganlenlodapareehc()NTIiAIt,Àl..SIr,\TlrSI^I)\Pl t,\ Il\t \Lll,\Ç\o. /\ eompro\açào do

paslmcnlo sc dará por erlissào dc Nota l-'iscil. quc scrá precnchida com dcstaquc do r alor dc rctençào de llo,odo\aloÍdamào-de-obraparla

i,rividúncia Social nas planilhrls oNllRAI)AS. tiu- r'crençào dc 3.5o- para planilhas I)lrS( )NllR^l)^S. scguindo o que delcrmina o An. 7'. §6''

dri t.ci 12.546i2011.

17.2.1 Aidcntil'icaçàoditplanilhldce\ecuçilodaohra(oncradtul)csoncrada) podcrá s.r â\criguadâ tlo Proieto Ilásico.

os scguinlcs docurnentos anetados:

17.3.1 lermo dc vistoria cDritido pcla llscaliraçào:

l?.3.2 Pror I dc rcgulaÍidad..iunlo ilo Irundo dc CilÍantia por 'lenrpo dc Sor\ iço (lr(j IS):

17,J.f, Ccftidào dc R.gularidâdú de l)ebilos cm relaçào il'lÍibutos N4unicipais. crpcLlitla pela l)relaitura do Municipio no qual a cmprcsa se

locirli/ir. g_dq!@Ls!u QUe OS Servicos serão orestâ(los

17.3.,1 Cópiadamatricula-CIll - Crdastro Espccílico Indiridual -daohrn.iuntoeo lNsS:

17.3.5 C(rpia da GPS - (iuia da Pre\ idÚncia social com o número do cl-l da ohra. dcr idamcnle preenchida- scndo que o \ aloÍ será retido pclo

Conselho Í:scolar. que eliluará a dc\ ida quitaçào da mcsma:

I 7.3.6 C(ipi.r do (;F ll' - Guia cle rccolhimento do IrC I S e lnfirrmaçt)es a I'rer idôncia Social'

I7.1 Os pagamentos serào cÍ'ctundos dc acordo com o cronogramd lisico-linanceiro ou alra\'és de mcdiçào dcvidamcnte atcstada' por quem dc

úireito. acoilpanhadu dos documentos rrcncionados nos subilcns l5 3 l a 15 3'5 destc l)dital'

17.5 Os pagamcntos seÍào ct'ctuildos âlc o J0" (trigésiIno) dia apa)s âdala. dc\idamcnlc atestada por qucm de dircilo acompanhada dos

docunrentos mcncionados nos subitcns li.:. f à fi.:.f, A"oa 
"r.lital. 

Caso a tàtura apresenlada nào cslcja intcgralmcnle instruida o prazo dc 30

(trinta) dias para pagamcnto scril reiniciado a pul1ir de sua apÍcscnttçào'

17.6 
^ 

pcriodicidadc rninima dc reiliusle ou re\ isào dos valorcs das parcelas do cronograma llsico-llnanceiro da proposta será de I (um) ano'

contatlo a panir tla data da apresent|lçato do orçmlcnto a que proposta sc rclcrir'

17.7 
^p(is 

o prâ20 pler islo l1o ilcn antcrror a5 parrcla:J íclllallcsacnlc§ scrio Íc.liustadas pclo indicc Nlciol1al do Cuslo da Collstruçào _

OIIR^.S CIVIS obcdeccndo ii scguintc tiirmula:

M=V(l/lo)

Onde:
M - Valor reaiustado das paÍcclas rcmancsccnlcs'

\' - Vakrr inicial das parrcelas rcnancsc€ntcs'

| - inclicc rclercnte ao mês quc comptcta aicriodicidadc de um ano ent telaçào à data do orÇamenm/cslimatira de prcços a quc a prcposta se

rcl'erir.
in l inài.a ,.lir"nt" no mês da datâ do orçamcnto'estimali\ a de prcços a quc a proposla se rcltrir

t D,\ li[.s( lsÀo Do ( o\l R,\ I O

l8.l O contralo poderá scr Ícscindido nos segulnles casos

l8.l.l Por mútuo inlcresse c acordo das pilncs:

lí.,.6 O Prcsidente do Conselho Escolar lem por responsahilidade acatar ou nào o rcsultado de iulgamcnto da Comissão. no prazo dc 02 (doi§)

dias úleis. contados do rccehimcnto do.iulganrento. pto\ cn icntc da COI\'l lSSAO I)l: l,lC l I AÇAO

16.7 Os recursos prcclusos ou intcmpestiros não scrào conhccidos.

l g.1.2 LJnilatcÍirlnrcnte peta consclho l-.scolar. scm pagam.nto de qualquer indcnir.rçao rldcfendcntcmcrllc dc inlenelJÇào iudicial ou

e\trajudicial se os súr\ iços rc\ clar""' "t;;;;li;;J": 
;; conduta ou perdurâr corrtrnrrada indisponihilidcdc dos ser\ rçoi:

l g.l .l Lj!rilarerirlmcnle pclo conscrho liscolar. scm paSarncrrto dc quarclucr indenizrçào e indcpcndente dc intcrpelaçào iudicial ou

".tr,,i",if.i"i- 
-* * o"cretada concolcial': ou làlência da licilante vcncedora:

l8.l-1 Não cumprir quaisqrter r.las cliiusulas conlratuais cspccillcâçôcs proiclos ou praTos'

| 8.1.5 Cumprir irregularmcntc as cláusulx: contralLlili: (5p(cilj(irçàis pn'ict(): c praros
l4
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18. 1.6 A lentidào do scu cunrprinrento. lc\ ando a Iiquipe tecnica da Superiitcndência de lnliaestrulura a comprovar a impossibilidadc de

conclusào da obra no prazo ('stipulado.

18. 1.7 O alraso iniustillcado no início da obra.

lll.1.8 A paralisaçào da obra. scln.iusla cnusa c pré\ ia conlunicitçi'io à St;PlN F R^

18.1.9 O dcsatendinrcnto às dclerminaçõcs rcgularcs dos I)ngenhciros Iriscais

l8.l.l0 O comelimcllto rcitcrado dc lilltas na c\ccuçiio dcslc contriito. dc\idanrcnlc consignil(ic no Diário de Obra.

18.1. I I A dccrelação dc Íirlência da contralada. ou dissoluçiio da Socicdrdc.

t8.l.l2 A alferaçào Social ou modilicaçito da llnalidadc ou da estrutura da conlralada. qtle prciudique a e\ecuçâo do contrnk).

ào cn\ iadit pcla

l8.l.l3Oscasosdercscisiopre\istos ositens18.1.2cl1l.l.ldcstü(láusullacarrctariioasconsequénciasprc\istasno^rtigo78atlodal-ei
Iredcral n" 8.66ó193 e suas aheraçÔes. scnl preiuílo dtls sanç(lcs prc\ islas ncstt conlrato'

c\ccuçâo do contrat; iltó a dala da Ícscisào: o pagamcnlo do cusk) dc dcsmobililâçllo. e o rcssarci!nsnto dos preiuizos regularmenle

conprouaclos que hourer sotii6.. clcs6c que niio tenha concorrido com culpa dircta ou indircÍa. nos seguintes casos:

l8.l.l4.l Quando o ('onselho Iiscotar. \ ia superintendtncia dc Intiaestrulura da sEI)l IC. suprimir os s.n iços alcm do limite de 259i' (\ inte e

cinco por cenk)) do \ illor inicial do contritto.

lg.l.l{.2 euando o C.onsclho I:scotar. mediantc oÍdcm escrita. suspendcr a crceuç.io tfu conlrâlo. p r prirro suncrior a 120 (ccnto e vintc) dias'

saho cnt Caso de calamidadc púhlica. grilrc pcíurbaçào da ordcnl interna ou gucrra' ou irinda por rcpetidâs suspensões que totalizem o mcsmo

praz.. scndo lirculraclu à.unt,."tuda uptà, patà -*rp"niau Ao 
"u,nprirncnto 

das.brigaçites a§sumidas alé quc seia normalizada a siluaçâo-

18.1.1,1.3 o atraso supcÍior a 90 (no\ enia) dias dos pagalncntos de\ idos pela ('oN l'RAl'AN-l B dccorrenles de obras serriços ou lbrnecimento'

sal'o em caso dc calami6adc pública" g.t" p"nr.tnçai,  o o.lcm inlcrna ou guerra. asscgurado ao contratado. direit6 dc optar pcla suspensã.

tlo cumprimento rle suâs ohrigaçõcs atc que seia Dormalirada a siluaçào

l8'1.14'.lAnàolibcraçào.porpaÍedaCoNlRAIANIL.dclirca.localouobict()parao\ccuçàodeobra.scniçooul.orndcimento.nosprazos
contratuais. bem como tlas i'ontcs cle matcri is naturail cspeciflcadas no proieto'

lg.l.l.l.5 Raziies dc intercssc público. dc alta rcls ância e amplo conhccimcnro. iuslilicados e dcterminados pela má\imâ âuloridade da eslêra

oJn1ini.,ruri'ru u qua 
"stá 

subo;dintdo o ( ontrâlanlc c c\aradâs no processo adnrinislrali\o a que se rellre o contralo

lg.l. tí.6 A ocorrência de caso lbnuito ou dc lbrça maior. Íegularmcnlc cornpror ada. inlpeditir a da e\ecuçào do contralo'

18.1, 14,7 o prescntc conlrnto podcrá ainda- ser rcscindidtt- ptlr múrluo acordo. alendi{-la a con!cniênciâ da secretaÍia de Educaçào. mediante

autorizaçâo c\prcssa do sccrctiirio. ,*,1,r'à.,ri,"iaJ, aircit. dc recçber o \alor dos scr\iços c\ccutados. constantc dc medição rcscisória'

I9 DAS SANÇÕES ADI\IINIST&4.TIVAS

pcla .\dminisrraçiio. curacrcrirâ ,., 0"..";,;;i;,;;;;;ai j" ,,t.igaçio assurnida. suicilando-o às pcnalidades legalmcnle ..stabelecidas'

estarli sLricito ii apliiaçiio clc r»ulta dc nltrrl rrhctlei'enJd or \(clllnl(\ lrmltc\ nll\rrllos:

I - l0o/ô (de7 poÍ ccnlo ) sohrc o \ alor da notr dc cmpenho ou do conlralo'

,""rr, áu ,u:ir,fi.,,ritio em lirmar o conlrato ou ninda nil hip(ilesc dc ncgi
arr ceso dc dcscümprinlcnrc loral dit obrigaçiio inclusi!e no d'
r;-'. a.f'.turrr o reli)rço da clluçiio d'nr1)dÚ I0(dcz)dias

contados dâ data de :ud con\ocaçào:

I|-0.]9o(lrêsdécinrosporccnlo)aodia.atcotrigcsil)rodiadcatraso.sobreo\irl(,rdi]rJrt.dotilrncclnrenttrouscrriçonàorealizado
,ru ,ot,.a n pnn" an 

"rapá 
cio cronograma lisieo dc obras nào cLtmpriclo:

I 0 7olo rsete dúcimos poí ccnto) sobrc o \ aloÍ da pâflc do l'ornccilncnlo ou \cÍ\ iço naro íeuli/ado ou sobrc a partc da ctilpa do

,r,)nnuaa" ll.i(i) Ja ohrr' n"l" (ulllprlJr' f\('r (lir \llh{tqu(ntc ili) lÍll':t\llllo

l9-2.lAmultaâqucserelêÍecslcartigonàoimpedequeaÂ<lminiStraçãorescindaunilalcralment.ocontratocapliqueasdcmaissanções
prc\ istas nertc I (i.

lg 3 A multa devcrá ser rccolhida no prazo má\imo de l0 (de7) dias conidos. a contar da data do Íecebimento da comunrcaç

Secrctaria de fistado dc Educaçào'

dcscontadas da Nota Iiscal. no monlcnlo do pagamento ou de créditos e\istentes na Secretariâ

dc F.stado dâ Lclucâçâo cnr rclâçào à Corlratada
pla del'esa c do contraditóriol9.J Os \âlorcs das multas dc nmra podcrào scr

19.5 As mullas c outras sançõcs aplicadas só po

ni,r lbrmd da lei- ícspcitâdos os princiPio\ da am

Sccrctário da Flducaçllo dc\ idâmenle juslilicado
dcrào scr Íele\adas. tnoti\adamentc c por conveniência administraliva' mediantc âto do

l5

t
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19 9 A sançào cslabelecida no inciso lV do arligo 87 da I-ei n' 8.666/'93 ó de competôncia crclusi!a do Secrctário de I-lstado da Educaçào.
fàcxltada a delêsa do interessado no respecti!o processo. no pmro dc l0 (de7) dias da abertura de vista. podendo a reabilitação ser reqúerida
após 2 (dois) anos de sua aplicaçào.

19.10 Em qualquer hipólesc de aplicaÇào de sançates será assegurado á licitantc \encedora o contraditório e a ampla defcsa.

20 DAS OBRIGAÇÕES

20. I Além de outras rcsponsabilidades definidas na Minuta Conlratual. a contralada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de ine\istência de débito rclatiro às contribuiçôes sociais. na fbrma da
t.ci 8.2l2 de 2.1.07.91 : (CND e FG I S) c cópia da proposla.

20. 1.2 A contralada de\ erá ntanler preposto- qom compctência técnica e.iurídica e accito pela Secretaria dc Lstado da Educaçào. no local da
obra ou scrviço. para rcpresentá-lo na e\ecução do conlrato.

20. 1.3 Rcgularizar perante o Cursclho Regional de Engenharia. Arquitetura e Âgronomia - CRE^-GO e outros órgàos. o contrato deconente
da prcsente licitação. conlbrme detcrmina a l,ei n" 5.194- de 2"1de dczcmbro de 1966 c Rcsolução n" 307 de 28 dc tàvereiro de 1986. do
CONFEA,

20.1.4Mânter"FlquipedelligienccSegurançadolrabalho"deacordocomalegislaçàopertinentccaprovaçàodaSecretariadeEstadoda
Iducação.

2 r DAS DTSPOSTÇÕUS f tNAtS

21.lApósaapresentaçàodaproposta.nãoseráadmitidaretificaçàoquantoàcotação.ÍlcandoaproponentesuieitaàscondiçÕes.pruode
entrega- garantia. marca do material e preço proposto para cumprimento do contrab.

21.2 I Ia!endo interesse do podcr público- o prcscntc instrumento podcrá ser translerido. revogado total ou parcial. ter reduzida ou aumentada a

sua quantidadç (respcitados os lilnilcs estabelccidos no art. 65 da l-ei n" 8.666193). sern quc caiba aos proponentes qualquer dircito à

indcnizaçào ou rcclarnaçào. nos tennos da Lei perlinenle.

21.3 A licitantc vencedora é \edado transÍirir. total ou parcialmente o obicto dcstc t.dital. llcando obrigada. pcrante o Cutselho Escolar. pelo

e\alo cumprimento das obrigaçôes decorrenlss dcsta licitaçào.

21.,1 Em obser\ação à Rcsoluçào CODF-FAT-22.1/99- obcdccidas às exigências lcgais: rccomcndamos que as contrataçÔes dos trabalhadores

pelas liciaantes rencedoras seian'r intcrmediadas pelo SINEi(iO.

21.5 As dú\'idas oriundas destc [dital serào dirimidâs de acordo com a t,ei n" 8.666193 e nâ omissào dcstir pelas dcmais legislações !igentes e

pela Comissào de l,icitaçào do Consúlho liscolar da Escola Istadual Ilomero Honorak)

21.6 E tàcultada à Comissào ou Auloridadc Supcrior. cm qualqucr làse da licitaçào. a prornoçâo dc diligência a esclarecer ou a complementar a

instrução do proccsso. !edada à inclusào posterior cle docunrcnto ou inlbrmaçâo que de\eria constar originalmcnte da Propostal

21.7 O representante ou preposlo só poderh maniÍcstar durante o procedimento licitatório caso apresente no En!elope 0l(documentação).

documento procuratório e identidadc do representante ou preposto. com reconhscimenb de firma e autenticado respeclivâmente-

21.8 Para conhecimenlo dos intercssados. e\pcdiu-se a presentc Convile. que tcrlt sua cópia afi\adâ no quadro próprio de avisos da Llnidade

Escolar. prelàitura- Fórum e publicaçào no Sile da SEI)t-lC. estando a Comissão de Licilaçào à disposiçào dos interessados no horário de 8:00

às I l:00 c das | 3:30 às l7:00h em dias úteis.

21.9 A não solicitaçào de iúbrn1açôes complemcntares. por parte das proponentes interessadas. implica na tácita âdmissào de que as

informaçôes técnicas e.iurídicas lbram cotlsideÉdas suficientes.

l6

I 9'6 Pela inexecuçâo tolal ou parcial do obieto da licitaçâo. a depenclcr rla gravidade do ato praticado. a Administração poderá optar pela
aplicaçào da pena de Advcnência. nos termos do inciso I do a.t. g7 da Lei ni, 8.666/9j.

19 7 As.penalidades serào obrigatoriamente rcgistradas no CADITOR. e no caso ds suspensào de licitar a licitante dcverá ser descredenciada
por isual periodo. sem prejuizo das multas previstas neste Ldilal c das demais cominações legais.

l9'8 As sançôes pre\istas nos incisos I- IIIe IV do art. li7daL,ci n" 8.666,191 porJerào ser ap licadas.juntamcnte com inciso II do mesmo artigo.
làcullada a dellsa pré\ ia do inlercssado. no rl'specti\ u proee:5t. no praz.r dc i lcinco) dais úleis.

20.1.5 Manter disponibilidade dc eÍiti\o dentro dos padrôcs deseiados. para reposiçào imediata dos prolissionais. nos casos de laltas.
impcdimentos. bem como. impedir que crnpregado que cometer 1àlta disciplinar ou cuja substituiçào tenha sido solicitada pela
CONI RAT^N-TE. seja mantido ou retornc a ati\,idade nos imó\eis desta.

s'



CONIISSÃO DE t,lcITAÇÂO do Conselho Escolar da t:scola Estadüâl Abrão l\lânoel da Costa, em Trindade-Go, aos 22 diâs do mês de
julho de 2020.

l)ff.i t. da (irntissào
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t\lt\o I - PRO.TETO B.{SICO

FORNECIDO PELÂ SUPI\Í'RA E É OBRICATóRIA SER ANEXADA À.-O EDITAL

\\ll\o ll - ( .\R',l A Dt. ,\PRUSt-\'l 1( io D'\ DOCL',\I E\T'{Ç',io

Data:

Con\ite n." 00-i2019

À Comissào de I-icitaçào do Consclho Escolar 

-

Prr,/ado\ Senhorc\.

Ínome da Pcssoa Jurldica)- L\l'l'Ml: n " s'diada-(endereço cornplclo)-

1*r",i,iirçi ' 
p"," .t((rrçào Jir' \(r\ riÔ\ nel" rcli'rido''

Desta Íbrtna l)ICLARA]\4OS na lonna dà Lei o quc se'que abai\o

tcndo e\anlinadt) o I-di1al lcm aprescnlar a prcscnle

Itcslonsável lécnicorl'cgul qttc acompa

licitriçLio.

ào dc \ istoria ou a Vistoria é assinada pclo representantc da Pessoa J uridicâ- lolrando ciência das dificuldades porvenlura

h) ,\ I)eclaraç
c\istcntcs do Iocalobicl() dc c\ecuçào dos scl\iços

c) Quc concorda conl a rclençtro fclo ( onselho F'scolâldo\aloÍcorrcspondentcaopcÍcljlttuilpcrtincnteaprestitçàodescr\'iços.Íienteâo

di\po\to na Resoluç'to n" (l7l do l\SS

cl ) () \alor de retcnçào d' llo.,ô do \irloÍ da mào-dc-obra Para it I)Íe\idência Social nas plânilhas ONER^l)^S- ou' íetcnçào dc 3-5o'b

plan ilhas DESONIIRADAS seguirdo o que detcr ina o Àn 7"- \6'- ria l.ci 12.516'2011

cl) .\ idcntilictçào dr nlani lha dc ú\ccrlçào da obra ( OncÍada Dcsonerada) podcrá scr a\eriguada no Proj§k) llásico

c3) Coso a Pcssoa Juridicâ compro\c Possuir bcnelicios dc lcis cspecificas parà o recolhimento' l'ara eÍ'cito da retenção. o \ahr da

nào scrá inlerior a 5()9o iio lall)r da liLlurit ernilida Pclà ( ON I R'\ l "\t)r\'
no preientc Proccsso licitatória assim como que está cicnte da

d) Que a1Ú â P Ícsenle dnlâ itlc\isrcln f'atos ilnpcLlili\ os pilru sua habilitaçào

obrigatoriedade dc declarar oconências poslerorcs

c) QIre nào mantóm em scu quadro de Pcsso ll. mcnor dc lll ((lc/oilo xlros) em horário nolumo de trabal hL' ou em scí\ iços Perigoso: ou

insirlub re\- nalo Possuin(lo xind ll qLlalquer trab alho dc nlcnores dc l6 (dczcs\els ) anos. sal\ o nd colldiçào dc âprendi7. a Pa ir de l4 (quâloÍze)

anos:

I)QueestádeacordoeacatalodasascondiçÔesprevistôsnestel]ditat.bemcomoàsconst&nlesdolelmodesujeiçàodoEdital.conforme
.\nc\o lll

A documenlaçào paÍa csla licitaçáo consliiuiÍá em uln compromisso dc nossa prne obscr\ adas as condiÇões do Edital

ltr



t-ocalidadc. aos dias de de

Carintbo. nomt c assinalurr do Í{§\pon5á\ cl l-cgal ,.la Pcssoa Jrrridicrt aolr pollcres piira lnl in\ cslidtrra

lr
J«,

l9
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,\\l-\o It Dt.( r.\R\(.ro Du sl JEI(i().\os IlrR\rosDoEDllÀ1.

A _(nomc da Pcssoa .lurirlica csla dc acorclo conr o l.dídl n"00 r2019 Consclho Lscolar- DECI-ARA quc

('ol\clho l \rolilr:

02 - llslá cicntc das condiça)es da Licilaçào. quc Íespondcrá pcla \ eracidadc das inlirrnlaçôcs conslantes da documcniaçào c proposta quc

aprcscntar. c que fi)rnccer; quaisquer iriti,rmaç,1c, c,locunr;ntaçõcs conrplcmcntârcs 5()licitadâs pela Conrissào dc l'icitrrçàt':

03 - fem o conhecimento dc todos os proietos c da dcscriçào dos ser\ iços c quc !s intbrnlaça)es lbÍnccidas sào salisl:úirias e correlas para a

e\ecuçào dos scrliços dcnlro do prilzo prc\ islo no Eclitnl:

k)dos os cquipamenlos. pcssoal rúcnico ;s;c'.ioiàao . .rte,.iui, nccessários. e qu§ lonrara t.das as mctlid:s pJra üs\ctrrrar um controlc

adequado da qualidad" . pr"t.n;, 
" 

n';tiloi' o i"tfutu' tnt"" u 
'n"io 

amhicntc- sobr" o' u'ittiirio: c rnorrdt'rer I rzinhos:

05 - Aprcsentará mcnsaltncntc à llscalilaçào relatório consuhstatrciado. com dados e:\cneiris dtN lcr lntlrment'rs e cn'rios lecnológicos' para a

ar atiaçio da qualidacle dos sen iços c\cculttdos em suas di\ersos fàses:

06.Secompromctcitdispor.parlelnpreg(ritrrcctiato.r.losequipamcll()snccÚssiirioscrclacionndosno(S)proieto(S).eqÚcosnresmos
cncontram-se eln condiça)es adcquadas dc tllilizaçào:

u7- \ qullquüÍ tnomenlrr L furnc((\.tJilJ'rLlat§)ohrJl.) l.rrllr ulotilçi,' dc qulltluer tipo Jt equiplnlünto c(rmpilti\Ll coln a nalurc/J Jos

.(r!rço\r\cÍ(m (\L(ut,,.t,'' pu,.or,.,r,f,i'n üt "n'"lf'u f 'c"litr' 'cnr'i'nu' rlt mtihilizrçito p'rrir c'ta ainda qu' nào nrL\ iito ('m pra-''o

conlpali\el co a nccessidadc quc molirott a solicitaçào:

0ll - Sc compromctc il estar inslalado c prontt) para o inicio dils ohÍas no prilzo compati\§l con o cronograma lisico.linanceiro a partir da data

do recebinlenlo dt ( )rdcnr de S'r\ rço:

09- Quc ç\ücutarii a(s) obra(s) dc acordo com o(s) praro(s) cstabclgcido(s) no liiital:

l0.QueAutoriTa()conselhol:ScolaÍproccderquaisqucrdiligôncias.iuntoàsinstalaç.)esdaempÍesaesuacontabilidadeeatcrccijos.osquais
o licitant§ manlénl transaçôcs colllerclals'

ll - Que cumpíimos lodas as no nas rclati\âs ii saúde c scllurança no trabalho'

l.ocalidade. aos dias dc de

^ssinalura 
do Responsá!el Lcgal da Pessoa Juridica conr podercs parâ lal invesli durll

l0

d
í
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{\E\o I\'_ (',\RTA PROPOS'I A

I)ata:

r.rcr r^('Ào \' 00 ,20 r9

A COMISSÀO Dr, r.l( lr r,( ÀO rX) ('ONSr:r.HO LS( Ol-,\R

I'rczado: Senlurcr.

_(nonlc da Pcssoa .luridica)_. CNPJ/MI n." . sediadii (endcreço complelo) . tcndo c\aminado o lldital. \cm aprescítar a nossa

Proposla Comercial pura e\ecuçiio na ínlcgra dos scr\ iços moli\ o do obiclo da prcscnle licitaçào cabcndo csclarcccr que:

f]slamos cotando os scr\ iços discriminàdos. conlorme planilha de orçam.rto constanlc cm nossa pÍopost.L cuio preço global é de

RS

No preço proposto eslào inclu:,as todas as despcsas com nratcriâis c cquipamcnlos. mào de obra- transpoíes. encargos sociais- llrramenlas.

seguro.'toàos os tribulo\ incidcntes e dentais cncargos- anllm. t)dos os custo\ direlos e indirelos necessários para c\ccuçào conrplctit dos

serviços discriminirdos ncslc cdilal c scus Ane\os.

I)eclarantos quc c\ccutaremos os ser\iços obedeccndo liehnentc o quc cstabclccc a planilha oÍçamc lária- quantilâti\os- nlemorial

dcscriti\o- p()iclos e (lcnrais oricnlaç(-ics constilles d() cdilal:

Dcclaramos quc o prazo dc r alitladc da nossa proposla. e de 60 (sessenta) dias consecuti\ os. il conlitr da dala dc sua aprcsenlaçào. ou scia' dc

sua aheÍtura:

DcclaÍamosqucutiliraremossoment.maleriaiscmâo-dc-obradel'qualidade.caindaqucalariaçàodequantidadcss.rádenossaintcira
responsabilidade e quc a garantia dos ser\ iços scíii de 5 (cinco) anos

[)eclaração do prwo 6c cntrcgi dos scr\ iços de acordo com o nrcn]orial dcscriti\ o e cronogramà tisico-flnancciro conslânle deste cdital'

O preço ilos scrr iços constantcs cm nossa pÍoposla sào ti\os c irrcaiuslá\cis

l-ocalidacie. aos dias de de

( ar-imbo. nonre c assinaltrra do responsá\el I-egal da Pcssoa .lurídica coln po(leres para litl in\ cslidura.

Iuzilo Soe ial

('\1,.r n"

( r,1,:

llora:-.\h!-rturilon\ ite n":0,2019

Proccsso nncal

omc dlr Pessoa Juridica:

Lndereço da Prissoit luridicrl

eleli)nc

Nonrc do Responsâ\el [-cgill

hntl. Rcsiclencial(')rgio E\pt{(;

'('\girrciirB \\(',()

a\ clclali)nc

rnail

:l

ú
e.

'.p

F,,'



A\E\O \ - r)r-( l-.rR,\( {o Dt- \'lsTol \ Do L(x 1l- D \ oBRA

--_-. 
( Pl: n"

I)ata:

l.icr r 

^ÇÀo 
N" 00 /20 r9

À coN4rssÀo I)t, r.r( t t AÇÀo Ix) ('oNsLl.llo Fls( ol.'\li 

-

l)celirro pilrr o\ dL\ ido\ llns. Lluc ponado(a) da Cédula dc Idenlidade n"
inscrita no

representânÍe legal da I)cssoa l
tcm plcno collhccimcnto ílo local c (lns ccrcania\ ondc serào c\cculados os ser\ iços. relêrcnlc ilo

Pessoâ J urídica. -

t \l'.1 sob n'
Con\ itc n" 00(r2019. I'roccsso n" 0000 000{).0()() 0000'

( Local c data)

Rcprcsentante l-cgtl

(com ctÍimho da Pessot JuÍidica)

,tê
22

Obs.: A fâlta de âlguma dâs inl'ormâqões deste anero en§eiârá na DESCLASSIFICA( iO da

d 5



À\ u\o \ r r)t.cL \R.\( 10 DU P\ RE\TESCO

Data:

r-t('t I 

^( 
À( ) N' 00 r20 t9

À r'clttrssÀcl I)lr I rct I r\ÇÀo tx) ( oNSl,LIro Itscor AR _

(}4u!-dêPeSsoa.luridica)-.pcssoajuridicadcdirci«lprirado.inscri1anoCNPJ!lI:sobon..
. atrarés tlc rcnrc\(nliurl( lt!rLl._(nonrc)--(qualilicâÍ)-. inscrito o ( PF/l\'lI

sob o n"_. porritdor da ll(i n"_. DLC[.,\R,\. para todos os lins dc clircito e sob as penas dn lci. que não possui enl

atinidaalc. irtc o scgu rlo 3rau com os scrr idores. detcnlorcs dc cârso enr colnissào ou llnçar() dc con,lança na Secrctaria de llstarlo dc

l-ocal c l)ala

Rcprescntanle l-cgal

(com crrimbo da Pessoa.luridica)

Obs.: 
^ 

falta dc Pessoa Juridica.
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Nome da l)essoa Juridica)_-
. iroil\Ús (lc rclrascnlarrla legal. (rrorDc

A\E\O YII DECI,1R,\ÇiO DE SEGT RA\('A t, SAÚDE DO TRABÂLIIO

Dat :

r.r(.l L\ÇÀo N.00,2019

.\ ('ot\lssÀo D| Lt( t t A( Ào Do ( oNsu.no l:SColÀtt

pessoa.iuridica dc direilo pri\ado. inscrita no CNPJ/'Nír sob o n"
(qualilicar)_. inscrilo no (lPlr,rMF

soh o n" . noíador da R(l n'' I)ticl..\1t1. soh rs penas dil lci. que ateíderá âs Normas Regulâmentâdoras da

na lnstrução Normâtiva n' 007/2017-()AB/SEGPLA\. dc l5 08 ll. conlbrmc Aíe\o I - Proieto Bá§ico.

CaÍilnbo. r)onrc cas!inaturarlo rcsponsiirel Lcgal r.la I'essoit Jttriclica. aont podcrcs nlrn lill in\cstidura.

Oh!.: Â fâlta dc â umâ dâs iníhÍmr d nero enreiará na DES( L sSl t'l(lACiO da Pessoâ Juridicâ.
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.l.\E\O v I - \ \t'.T.\ ('O\TRATI'At_

(orrlrilor'r.' l[)19quccclchranro (olégioL,staduâl_c.\l:\'ll'R.l:S.\
ioh rs condiçõa: ll \cLrLrir dL'scriti\:

parà os llns que cspecitica.

O Colégio Es1âduâl ??:??, for irlcrnédio do CONSILHO ESCOL.{R ???]????? CNPJ N." ???????- pcssoa.iurídica cle clireito público

/2019. eonli)rnrc Ldiral (onvitên.''000/2019do(onselholiscolar'.'??????,proecs:rrn.'ll'lllll.\obo.eSimúdec\ecttçiocmprcitadiipor
prcço global. nrcdiante a\ cliiusulils c condiça)c\ a s.guir dclinca(lis.

I. (]LALSIiL.\ PRI\IEIRA I)O OBJI-TO

l. Constitui obiclo do prc\enlc âiustc u reÍormâ e àmpliação no Colégio Estâdual *****o, na cidade de ******- CO, conÍ'oltne l)roictos

c loda a I)oculncnlaçào aprcscntada c rclacionada. iiDü\o. quc inlegram o cilital. indclenLlcnla d§ lranscriçiio

I'ENS RELÀCIONADOS ENI PLÂNI1-HA.

ERvrÇos PREl.r \r rN..\ RES

RA\SPORTES

ERvIÇO E]\I TERRA

UNDA(]OES E SONDAGENS

TRTII'T RÀ

\sT.ELUT.frEt-Et(trt<.rl<.re. ESI Rt Tt R,{

\sT,r r..\ÇoÍ-s l tlDRo-s.\\ ll .( RL\S

INSTALAÇÔES ESPECIÂIS

LvCNARIÂ E DI}'ISóRIAS

\I PÚ]R}I EA BILIZA('Ao

OBT-R I I'R \S

sQt Àr)Rl.{s \l r-T.\LI(. \S

EvESTINI E\TO DE P,\RT-DES

r.oRRos

EvESt l\lt.\1() Pls0

\1.\ t{( [.\{Rl\

Dlll\ lsrRAÇ.io - fI t.\s.\ LIST \S

N I'T,RA

I\'ERSOS

|.AcontÍatadade.\,erátcrconsiSnadaemscuatoconstituli\oadcctaraçtroquccnlreasali\idadcsasercmdcsen\,ol!idasencontra-seo l5

)

&
t/
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obicro por cld honrol,'!uLlo n<.ta lit ili]{àu

2.I DA CONTRATANTE

2. L I Compete à Unidade EscolaÍ. por intermédio do Conselho Escolar:

2. L l.l Acompanhar e Ílscalizar a c\ecuçâo deste contrato. comunicando possivcis irregularidades ao setor compctente:

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidadc dos serviços a serem e\ccutados e dos maÍcriais a sercn1 emprcgados .iuntamentc com F'iscâl da SEDIiC

2.1.1.3 Proporcionar todas as fàcilidades para que a contratada possa descmpenhar ssus trahalhos dentro das nonnas do conlrato.

2. L l.,l 
^ 

CON I RATANTE. quando fbnte retenlora. descontará dos pagamentos que efctuar. os lributos a que esteia obrigado pela legislação

\ igenie. làzendo o rccolhitnento das parcelas rctidas nos prazos lcgais.

2. I . I .5 Poderá a CON I RA I^Nl L- a seu critério. e\igir a dcú1oliçào para reconstruçào dc qualqucr parte da obra- seln q ualquer ônus paÍa a

CON I RATÂNTE caso rssa tenha sido c\ecutadâ com impericia tócnica comprovada. ou em dcsacordo com o Proieto- Normas e

l-lspecilicaçôcs. e ainrla. ent dcsacordo com as detcrminaçôes da Íjscalização. nos lemlos do artigo 69. da l-ei n" 8.666i93

2.1.1.6 Rcter o último pagarnenlo em até 5-qi, do valor global cla obra até sanadas todas as ilacgularidades constaladas e cumpridas todas as

tbrmâlidades legais previsias no contralo para entreSa da obra aos bcnctjciários.

2.2 DÀ CONTR{]'AD,\

2.2. I Além de outras responsabilidades dcfinidas nestc Conlrato. no Ed ital. no Projcto l]ásico c demais Aneros- a CONTRAI AD^ obriga-se à

2.2.1.1 Exccutar regularmcnte os scr!iços que se tlzerem nccessários para o pcrl!ito descmpenho do obielo desta contrataçào. em quantidade

suficicnte s de quaidade supcrior. podcndoser reicitado pelo fiscal do conlrato. quando nào atender satiSt'atoriamentc:

2.2.1.2 A CONTRA lAl)A se obriga a executar as obras emprcgando exclusi\ amcnle lllateriais de primeira quâlidade. obedecendo'

rigorosamente. aos projetos tle eng.,-nharia que lhe l'orem Íbinecidos pela CONTRAI-ANIL o às moditicações propostas e âprovadas pela

CON I RA I 
^N 

I L Lluranl( a r\(cuçio Jt)\ .rr\ iço::

2.2.1.3 Rcsponsabilizar-se pclo serriço olêrtâdo e por todas âs obrigações tributárias e sociais admitidas na e\ecuçào do prescnte inslrumento:

2.2.1.4 Responder pclos rianos de qualquer nalureza. inclusilc o caso de dano ao patrimônio de lercciros que venha a soÍicr o patrimônio da

( oNTRA'tANl l- en] ruzào de nçào ou omissào dc prepostos da cloNTRATAD \' r 'u dc q uÉrn ('m \etl nonrc agir'

2.2.1.5 É expressamente v€dâda à subcontrâtação do vâlor totâl do contrato, a §ubcontrâtação parciâl poderá §er possível com

anuência da titular d".tu pa,tu. der"ndo 
"presentar 

o limite máximo e os serviços pas§íveis parâ a §ubcontrâtação parcial em relação

âo valor total da obrâ. Adicionatmente deve §er âpresentâdâ â documentação de rigulâridade fiscal e trabâlhistâ, e, o contÍato firmâdo

entre â adjudicâtáriâ e â empresâ subtontrâtâda'

2.2.1,5,1 A contratada sc responsabiliza pcla padronizaçào. compatibil;dadc. qualidadc e pclo gercnciamenlo centralizado da subconrahçào'

2.2.L5.2 A subcontrataçào parcial tlcará limitada a 309ô (rinla por cento) do trÍ a l do contrato

a) Sondagem do Tcrreno:
b) Estruturâ Melálica:
c) Subestação:
d) Estrutura Laies (Pré - Moldadas)l

e) Marcenaria:
l) central de Gás:

g) SPDA (Sislema de Proteçào contra Descargas Atmosféricas)

h) Esquadrias Metálicas. c:

i) franspofte de []ntulho

'É
2.2, ].6 Substituir. scnrprc quc erigirJo pela CoNTRA.TÀN].E c independcnle dc iustillcaçào por paíe desta. qualqucr obieto que scjajulgado

insatislàtório à repaÍtição ou ao interessc do serviço públic'r:

2.2-l'7^CoNTR{TADAdc\crámânterpreposto.comconrpcténciatécnicae.iuridicaeaceitopelaCoNTRATANTE"nolocaldaobraou
serviço. para reprcsentá-lo na execução do contralo'

2.2.l.8Manter,.EquipeclcIligieneeScgurançadoI-rabalho,,deacordocomalegislaçãopeúineÚtceapro\açãodaCoNTRATANTE

2.2.1.9 Manter disponibilidade de eitti\o dentro dos pailrõcs dcseiados. para reposiçào imcdiâta dos proÍissionais' nos casos de faltas'

i,npedimenios. bem colno. i.p.a,, qr" o'""lnprü"J" ãr. ""."i". 
i"fr" disciplinar ou cuia substituição tenha sido soliciladâ

26
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2.2.1.5.3 Os ser\iços passi\os de subcontratâçào sào: r)



pcla CONTR{TANTE. scia ntanti,:lo ou rclorne lr irli\ idadc nos ima)\'cis desta:

2.2.1.10 A açào dc liscalizaçiio Lla CON'[RATANl E niio ú\on.r'â a CONTRATADA dc suas responsabilidades contraluri5.

reÍlrenr. sob pcna das mcsnlâs nào scrcm àtcslad s.

erigências das cspeeiilcaça)cs dlr CONTRATANTE que scrito considcrados conro parle inlcgÍante do presenle contralo.

2.,1 A CONTRATADA. dcr cr:i. inicillnrcnte. ali\ilr no carleirc de scr\ iços placas alusir as à obra. corn tlimensõcs. dircras c simholos a scrcnt

dcterminados pcla CONTRATA\TE.

Subcstaçào. os scr\içosdc\criio scr c\cculados dc acordo conr as alribuiÇõcs conslanles do Dccrcto I_edcral n.2i.569 -l-l: I)ccre«r |cdcral n.

90.922,'85. Rcsoluçiio n. llli 7.1 c I{dsoluçrio n. l0l0 2005.

2.5.1 Em atendimento â lnstruçâo \ormâtira n" 007/2017-CA B/SECPLA\, â quâl dispõe sobre os procedimentos ê requi§itos mínimos

â serem seguidos nos contratos de terceirizâçêqj!!M!i§g§ rêâlizados pelâ Administração Pública Estadual, relâcionâdo ao

cumprimento dâs \ormas Regulâmentâdoras de Segurançâ e Saúde no Trabâlho, a Pessoa Jurídica Contratadâ delerá fornecer âo

Órgão Contratante:

I - Cópia âtualizada do l)rograma dc (i t()lc N1údico dc Saúdc Ocupâcionnl (P( !lSO) da Pcssoa Juridica Contratadai

ll - Cirpias atualizadas dos At(stiido\ d0 Sludc Ocupacional (r\SO)de todos os empregados da CONTRATADA. que irào lrrbalhar nas

dcpcndências dâ unidaLle ú\colilr:

Ill - Cópia atualizada do l,rcsrartil rlc I,rc\ençilo dc Riscos 
^nrbiontais 

(PPRA)da Pessoa Juridica conlratada:

lV - Cópia das Ordcns rlc Scrr iço lntlir ieluirl c I:\pecilioa (clútricit- trabalho em altura c espaço conlinado- quando t'or o caso) dc todos os

cmpregados da conlütada quc iri'io lrahillhar nas dijpcndôncias drr unidade cscolâr:

V - Clópias dos compÍo\antcs (ccnilicâdos ou outros) da realizaçào dos lrcinamentos dc s§gurança §m conlbÍÍnidade com as Normas

Regulamentadoras do M l ll pâra os trabalhirdorcs quc dcscn\ ol\ crcm atir idadcs dc alto risco. tais como: elelricidade (NR - I0 l|ásico).

máquinas e equipamcnlos (NIl - l2). lrahxlho cn] allura (NR J5) c outros:

V I - Cópias das llchas rlc regislnr cla cnlrcga dos llquifanlcnlos dc Proteçào Indir idual - EPI Íi)rnecidos aos empregados que irâo lÍabalhar nâ

unidade escolar:

2.(.2 Ainda, considerândo o estabelecido no Art. 50 da lnstrucão Normntivâ 07/2017-GAB/SECPLAN. â Pessoa Jurídica eglltI3lgdÀ
comprometer-se-à com os seguintes itens. conforme as exigênciâ§ legâis:

I - Irormar sua Cotnissào lnlcrna dc l,rc\ ençào dc Acidcnl§s (Cll'A) ou DcsiSnado dc CIPA conlbrme delenninaÇ(les da NII-5 da lbrlaria

3.2 Éi 78:

ll- Fomeccr os Equipamcnlosde l)í)lcçiio Indi\idual (LI,l's)c:pccíllcos âos riscos cm perlcito estado de conscr\açAo.c Iuncionamcnto bcm

cmprcgados em áreas atir irlad.s dc risco tlentro do qu. dctcrntin. a NI{-6. rla l'onaria -l.2l l 78 do \'1 1-E:

III - Registrar a Comunicaçào dc .\cidcntc dc lr hâlho ((',\ I )llo ocorréncia de qualqücr acidentc com scus cnlprcgados nas dependências ou a

\er\iço da t. idrde L\colilr ( onltulülrtc. hcnl conlo nos ocorridos no\ lrai'los

IV - Ircinar os scus cmprcgados. cm caso dc identificaçào dc riScos. após o inicio do contrato. para os quais os trabalhadores ainda nào lbram

lreinados. ante§ do inicio da c\ccuçiio das rcsp.'.titas atlt iaaocs. quanto aos riscos inerentes à Í'unçâo e quanto as medidirs de controle

e\islcntes. cm atcnditncnto às Nornlas Rcgulanlcnlitdoras do i\'Í I E:

V - Rcsponsabitizar-sc pclo atendimenlo c cncaminhamcnto do scu cmprcgado acidenta<lo c' se nccessário' solicitar o au\ilio da contratante

(\eriÍlcar isto juridicamcnl. ):

vl - Pror idenciar as atualiâça)cs. ânualnrcltt0 ou scnlprc quc neccssárias. dos programas PPR^ c PCMSO para as atividades i' ser\ iços

contratados:

eletricidadc (NR-lg Uiisico c Slrl, quanclo apliciircl) rnàq.inis c cquipanrenlos (NR ll) e outros contbrmc as Normas Rcgulânlcnladoras

MTE:

5)

"láu-rulua 
contrutu"ia 

" 
da lcgi\laçilo !igcnte sohrr: saúcle c segur-ança lro Í-abalho:

cumprir com as e\igônci.rs dc scgurançir c .iaircic clo t rabalho dc acordo com a Nomlas Regulamentadoras do M l E. corr adoçào das

penalidades coltrati,uis. cspccialncntc cast) ocorra acidcntc de lrahalho-
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que os cncaminhará im.diatant.nte ao:

xSESNIT Público (Serr iço de Segurança c Saúde no l-rabalh(i do Scrvidor Público- onde houver (Goiânia, Anápolis, Jataí e euirinópolis)
parâ vâlidação em 5 diâs;

*Ou, onde não houver SESMT, o§ documentos deverâo ser lornecidos ao Diretor(a) da unidâde escolâr. que serào apresentados ao
F ISCÂL da obra. indicado pela Supcrintendência dc Inliaestrutura dâ SEDUC. para íegularização e llscaliTâÇào cm atendimento das e\igências
das Normas Rcgulamentadoras do MI IL N,linistério do Trabalho c llmpreqo.

] CLAUST]LA TERCEIRA _ DO PRECO E CONDÍCOES DE PAGÀ}IENTO E RE]UUSTA\IENTO

.].I DO PAGAMENTO

i. l. I Os scr! iços cu:itarào à CONTR{TANTE RS .............................. (..........
à CONTRATADA de acordo com o cronoerama flsico-Ílnancciro. contados a p
devidamente atestadas. concluido o processo próprio fara a soluçào dc débilos d

{ CLAUSULA o t. ARTÀ - DOS REC I IRSOS I.INANCE IROS E ORCANI

.1. I A preselrte licitaçào correrá a conta dos seguinles recursos orçamentários

aÍtir da aprcsenlaçào dàs Notas F

e responsabilidadc da CONTRA

. I que serào pagos
riscais corrcspondenles
TANTE.

3.1.2 O preço dos ser\iços. constante desta clausula- pe.manecerá inaltcrado atú sua conclusão.

.1. L3 O Conlratantc pagará. à (100lÍatada. o valor dos ser\ iços e\ecutados. bascado enl rnediçôes nensais. scndo que as làturas dc\ crào ser
apresenladas com os scgLlinles documcntos ane\ados:

3. Ll.l Tenno dc Vistoria enitiilo pela liscalização

3.1.3.2 Prova de regu laridadc .iunto ao Fundo dc Garantia por I cmpo de Ser\ iço ( FCTS):

1.1.3.3 Ccrtidào dc Rcgularidade de Débitos sm relação a Tributos N,lunicipais. erpedida pela l)rcfeitura do Municipio no qual a Pcssoa Juridica
se localiza.

3.1.3.4 Cópia da matrícula - CEI - Cadastro l-ispccilico Indilidual - da obra.iunto ao INSS:

3.1.3.5 Declârâção Contábil - Allrlnando que a Pessoâ Jurídica estii crr situaçào rcgular e que os ser\ iços referenles à làtura apresennda eslâo
conlabilizados.

3.2 O pagamento se dará por emissào dc Nota lriscal. que scrá preenchida com destaque do \alor dc retençào de I loÁ do valor da mão-de-obra
para a Previdência Social nas planilhas ONERADAS. ou. retcnçào de 3.5-eá para planilhas DLSONERADAS" seguindo o que deternina o An.
7". §6". da Lei n" 12.5.16/201 l.

3.2. I A identificação da planilha de e\ecuçào da obra (Onerad;úDesonerada) poderá scr averiguada no PÍoiefo Básico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir benelicios dc lcis especiílcas pata o rccolhimento. Para elêito da rctençâo" o !alor da mào-de-

obra nào será inÍàrior a 50or, do !alor da làtura emilida pcla CON IRAT^D^.

3.3 Para o pagamento da l' medição. a CONTRATADA devcrá. além dos documentos cnumerados no ifcm 3.1.3 e seus §uhitens.

cópia das Anotaçõcs dc Responsabilidadc 
-l 

ócnica (ARTs) Íe1'ercntcs aos ser\ iços contratados

3.1. I para efeito de reaiustamento" a periodicidade será de 0 | (um ) ano. conhdo a pâflir da data cle apresentação do orçament

se relêrir. conlbrme definido no itcm 14.8 do Edial.

('IVIS obcdecendo à scguintc lórmula:

\r=\'(l/ro)

resenlâr

ll ue a proposta

3..1.2 Após o periodo rlc 0l (ul]1) ano..§ parcelas rcmancscentes scrào reaiLrstadas pelo indice Nacional do Cuslo da Construção - OII RAS

0nde:
M - Vaior reaiuslado das patcclas remanescentes.

V - Valoí inicial das parcelas remanesceüles.

I - Índicc referente ao mês que completa a periodicidade de um ano cm relaçào data do orÇamento a quc a proposta se referir

Io - Índice rcÍ'erente ao ntês da data do orçamento a que a proposta se rct'crir'

]iTÁRIOS
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3.1.3.6 Cópia do GFIP - (iuir de recolhinrento i1o FCTS c lnlbrnrirçÕes à Prer iciência Social.

3.4 DO REAJUSTANIENTO

*,
,._No



-Dotâção Orçamentária: ::::
-Classifi cação Funcionâl: :::1:
-Naturezâ: ***

_Fonte. ***

-Valor total: R$ ??1)'l (por e\rcnso)

-Datâ:

5 C1,ÁUst]I-A oT]INTA DA VIcÊNCIÀ. Do PRAZo E DA PRoRRoGAcÀo

5 l O presenle Contrato terá \ igência dc 06 (seis) meses a contar da data da assinatura. ficando a cÍicácia conclicionada à publicaçào do cxtrato
no Diário Oficial do Esrado - l)OE

5.2 A CONTR{TADA manlerá- rJurante toda a erecuçào do Contrato. todas as condições de habiliração e qualilicação e\igidas na licitaçào

5.J PRAZO

5 J l o prazo concedido para conclusào lotal dos ser\ iços seril conlbrmc eslabelccido pela Portaria e Cronograma Fisico-financciro

5.{ PRORR c.{Ç.{o

5.4.1 O prcsenle instrumento podcrá ser prorrogado. por mcio de lermo adilivo. de acorclo com a necessiclade da conrralantc. a Lci Federal no
8.666/93 e a legislaçào pertincnre.

6 CLAT]SULÀ SEXTA - DA FISCÁLIZAÇÃO

6.:1. i Nestc caso. também é imprescindivel a assindturâ dc ambas as paÍtcs no lir ro. como Í'onralidade de sua concordância ou discordância
técnica com o tato relalado.

6-,1.2 A partir do inicio da obÍa- os Proietos" as 
^RT's 

do responsável pela Obra e o I)iitrio de Obra deverâo permanecer no cantsiro. O Diário
de Obra é destinado a registrar as ocorrôncias. naturais ou nâo- rclevantes para o andamento dos ser\ iços. cuias anolaçôes deverão ser
realizadas diariamcntc.

6.5 Serào obrigatorianrentc rcgistrados no "Diário dc Obra'

29

6-l A flscalizaçâo de todas as Íàses dos scrviços será lêita por Engcnheiro designado psla Superintendência de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caberá à contratada o Íbrneciment0 e manutençào de urn DlÁRlO DE OBRÀ permancntcmenle disponívcl para lançamentos no local da
obra- sendo que. a sua rnanulenÇà0. aquisição e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. a qual deverá cntregar" diariamente.
cópia do Diário dc Obra ao Engenheiro [riscal da Obra.

6.3 Às obserr açõcs. d úr idas e qucstionamcntos lécnicos que por\ úntura surcirem sobre .r realizaçalo dos trabalhos da CONTRATÁ DA. C\
deverào scr anolâdos e assinados pcla F'iscaliraçào no Diilrio dc Obra- e- aquela se obriga a dar ciôncia dessas anolaçôe\ no l'\roprio t ir ro. \(\
atra\'és de assinatura dc seu Iingenheiro lll. t- \)

/
6.4 Além das anotações obrigatórias sobrc os seÍviços eln andamento e os progra,nados. a CON I lt{'I ADA deverá recoÍrer ao Diàrio le Obra.r/
sempre que surgircnr quaisquer impro\isaçôcs. alteÍações lécnicâs ou ser\iços imprc\istos decorrentes dc acidentcs. ou condições especiais.

6.5.I PELA CONTRATADA:

6.5.l.l As condições meteorológicas prejudiciàis ao andamenlo dos trabalhos:

6.5.1.2 As tàlhas nos ser\iços de tcrceiros. não suicitas à sua ingerência:

6.5.1.3 As consultas à tlscaiizaçào:

6.5.l..l As datas dc conclusào de etapas caÍactcrizadas de acordo com o cronograma aprovado:

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no dccurso dos trâbalhos:

6.5.1.6 As rcspostas às intçrpelaçõcs da Íiscalizaçào:

6.5.1.7 A sventual escassez de material que rcsultc cnr diÍiculdades pitra a obm uu \cr\ iç(,: JP



6.5. Lli Outros làlos qua. ilo iuilo da aonllittilllâ. (le\ an] \eÍ oiriila d( iaPi\tr(]

6.5.2 PELA FtSCALtZAÇAOi

6.5.2.I 
^testado 

da rerâcidade dos rceist«)s prc\ isrcs nos sub-itens anteriorcs:

6.5.2.2 .luíro l'ormado sobre o andamcnlo da ohra ou scrr iço. tcnrJo rm \ i5ta as cspcc i Íi caÇ(les. ptâro e cronogtuma:

6.5.2.3 Obscrraçrics cabiYcis a propiisito rios lançrrncntos da conlratada Do I)iiirio (lc Ocorrências:

6.5.2.5 l{cstriçiics quc lhe pareçanr cubir cis ir rcspeilo do andanlcntu dor lrahalho\ ou do desempcnho da contralada:

6.5.2.6 ( )utros lalos ou obscr\ açaia\ cuio rcsistro se toÍne con\ anientc ao trahalho dc llscalizaçào.

7.1. 0 reccbimcnlo dos serviços será lcilo pcla CON I RA IAN I E. ao término das obras- após verilicaçào da sua perlêita execuçào. da seguinle

lormxl

ll.7 os scr\ iços dc\criio scr e\cculaLl()s conla c (lcscÍito no NlcnoÍiill l)cscriliro,llspccilicaçties Iécnicas c ( ronograma Fisico-Financ.'iro a

contar da data emissào da orden de \cÍ\ iço

I5 (quinrc) dias dl comunicaçào tscÍitir dil eonlralada:

circunstdnriado. assinado pelas panc\. irp{is o dccurso do prazo dc obrcr\ irçr_to. ou \ istoria que compror e a adcquaçào do obicto aos lermos

prazo. ap(is os aiustcs nccessários.

8 ( r..(r sr 1.,\ otT.\\ { D\F.\t.(t(io
8.1 Para a cxecução do contrato. o rccebimcnto do seu obieto c a liscalizaçào scÍá contlado ao setor competente da SED[IC

8.2Acontratadasópoderáe\ccutaross('r\iço..eli\L'rumâautori/aç5oprc\iaporescritodaSI:DUC

8.I No inicio da obra- a CONTRA I 

^DA 
dc\ crá apresentar o Diário de Ohra com I cnro de Abertura'

li.l.l^copiddo..l)iáriodeL)bra"qu0conrpro\ccslcacompanhamcnlopclolúcnico\inculadoàcontraladàslncpígÍâle.Íàràparteintegrante
da l)rcsllÇào clc Contas sob â pana dc ni'lo p;occdcr ao pagamenlo ric parcclits- caso csle nào esle.ia cm htrrrnonia corr o curso da obra'

ll.J Aptis o inicio cla obra o Diár-ir) nal() podcrii sair dâ Llnidadc |scolar scm âulori,/açal() da sl-lDUC.

accitando-(, c rccchendo_o.

g.6podcráo(ONIRAI.\\|l.as.ucrilrrioc\igirorel'azinrcntodcquirlqu.rfanedarclbmlarealizadapclaconlralada.semqualquerônus
parA o mcsmo. caso cssa tcnha sido c\ccuhda c;n iÍnpcricia técnica contpro\ adx ou em dasacordo com iL\ normas' cspeciticaçôes ou com as

l.ci 1i666/93 c as normâs da l.ei n" 8.0711190.

9. Ct.Át.st:1..{ \o\À - D.\S At- tuR \( ÕES

9.1 l1)r sc lratar da conlrataçào em raginrc rl! c\ccuçào

conliSLrrcnl lalha do órgiio gastor lla clltboraçlio Llo proi
\ isando c\ cntuais acrcscirnos de scrr iços- \al\ o n()s ctlso\

empreitada Por Pr!ço g lobal. niio há possibilidade d! li)rmali./açào de te

lcnte.iuslitlcados. orirtndos dc alterações qualie\ccpcionai\ c (lc\ idlln

aditi\o
vas. que nào

eto ou dcsconhccinrctlto P

,'9J. e nos limites li\ados no §2" do ref;rido arligo
or paÍte da CONIR^TAD^ do local onde o

r.alirados- nos lcnros do §3" do arl. 65 Lla l.ci n" ll 666

IO. CLÁt]SI-LA DÉCIMÀ - DA RESCISÀO

lí).1 ( , (,rrrlrilt(' f','J(ra \JÍ r(.(inLli(1,' n'r\ '(gtlilll(s (J\L''

I0.l.l l1)r múluo intcrassc c acordo dn\ Pancs:

iços scrào

i0

7 ( l-itrst:1,À sÉTl]\rA Do RECUBINtUNTO DOS SER\'ICOS

§D



10.1.2 Por inesecuçào total ou parcial do contralo ensr'ja a su3 l\rscisào. com as consr'quancias contratuais c as prcvistas em lci ou regulamento.

10. 1.3 t Inilateralmenle pclo Conselho Escolar'. sem paganrenlo de qualqucr indenizaçào independentemente de interpelaçào judicial ou
exlrajudicial sc os scr!iços re\elarenr nrá clualidadc. rná condutô ou pcrdurar continuada iüdisponibilidade dos scrviços:

10.1.,1 UnilateÍalmente pelo Consclho EscolaÍ. scm pagamento de qualquer indenização e indcpendente de interpelaçaojudicial ou
extraiudicial. se lor decretada concordata ou Íàlôncia da licitantc vcnccdora:

10.1.5 Não cumprir quaiscluer das cláusulas contratuais. espccilicaçÕes. proietos ou praros.

10.1.6 Cumprir irregularmentc as cláusulas contratuais" especiticaçôes. proietos e prazos.

10. 1.7 A lentidão do scu cunrprinrento- le!ando a Equipe Íécnica da Superintenclência dc lntiaestrulura a comprovar a impossibilidade de

conclusão da obra no prazo cstipulado.

l0.l .8 O atraso iniustitic.rdo no início da obra.

10.1.9 A paralisaçào da obra. sem iusta causa e prér ia comunicação à Superintcndôncia de Intiaestrutura - StIPINI'RA.

l0.l.l0 O desatendimenlo às delerminaçôes regularcs dos Iingenheiros Fiscais.

10. I . I I O cometimenlo reiterado .le fàltas na c\ecuçào desle contrato. de\,idamcntc consignada no Diário de Obra.

I 0. | . l2 
^ 

decretação de Íàlôncia da contratada- ou dissoluçào da Socicdacle.

l0.l.l3 A aheraçào Social ou l11odiÍ'lcaçào da tinalidade ou dl estrutura da contralada- quc pre'ju<iique a execuçào do contrato.

I0.l- 1"1 Os casos de rcscisão prc\ istos nos itens 10.1.2 c 10.1.3 desta Cláusula acarretarão as consequências previstas no Aítigo 78 a 80- da Lei

l-ederal n" 8-666/93 e suas altcraçõcs. scm prejuízo das sançÕes pre!islas ncstc contralo.

l0.l.l5 O contrato poderá tambén ser rcscindido" sendo devido à conlmlada a devoluçào da garantia" se hou\er: os pagamentos devidos pcla

crecuçào do contrato até a data da rescisào: o pagamento do custo de desmobilizaçào. e o ressarcimenlo dos prciuizos regularmente

comprovados que houvcr sotiido. desde quc nào tenha concorrido com çulpa dircta ou indireta- nos seguintes casos:

l0.l.l5.l Quando o Conselho Escolar via Superintendôncia dc lnliacstrutura suprimir os serviços além do limitc de 2570 (vintc e cinco por

cento) do ralor inicialdo contralo.

10.1.15.2 euando o Consclho Flscola.. mediante ordcm .scrila. suspender a erecuÇào do contrato. por prazo superior a 120 (cento c vinte) dias.

salvo em caso rle calamiclade pública. grave pen rbaçào da ordcm interna ou guerra. ou ainda por repctidas suspcnsões que totalizem o mcsmo

prazo. sendo facultado à contratacla optar pela suspensào do cumprimento clas obrigaçôes assumidas aló que seia normalizada a situaçào

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (no\ enta) dias dos pagamsnlos dcvidos pela CONTRATAN fE decorrentes de obras. serviços ou tbrnecimento'

sal!o em caso de calamidade pública. gra\e pefiurbação da orderr interna ou guerra. assegurado ao contratado o direito de optar pela suspcnsào

do cumprimento de suas obrigaçôes até que seia normalizada a situaçào.

10. 1 .1 5.4 A não liberaçào. por pafie da L--ONTRA l AN lE. dc área. local ou obieto para e\ecuçào de obra. ser\ iço ou lbrncc imento- nos prazos

contratuais" bem como das Í'ontcs de materiais nalurais esp§ciÍicadas no proicto.

10.1.15.5 Razões de inlercssc público. de alta rclcváncia e amplo conhccimento. justilicados e delerminados pela m

âdministrati!a a quc está subordinado o Contralanle c c\aradas no processo adminisfrati\o a quc se relirc o conlrato.
á\ima auloridade da cstàra

ll.l A recusa iniustificada do adiudicalário em assitlar o contrato. accitar ou retirar o instrumento equivalente. dentro do prazo estabelecido

p"tu Ad.inio,uçao. auru"t"riro à d"."un,f,i,r"nio ,o,ul 6a obrigaçã. assumida- sujcitando-o às penalidades tcgalmente estabelecidas'

| 1.2 Pelo atraso injustiÍicado na execuçào do obielo da licitaçâo. sem preiuí7o das clemais sançÕes rcgulamentares previstas o contratado estará

suieito à aplicação de multâ dc mora. obedecendo os seguinles li!nites má\imos:

I l0,r,o (dez por ccnto) sobre o \alor da nota de empenho oLr do contrato. em caso de dcscunlprimento total da obtigação_ inclusive no de

recusa do adjudicatário cm lirmar o conrrato. ou ainàa .a hipótesc de ncgar-se a clêtuar o Í.fi)rço da cauçào- dcntro dc l0 (dez) dias contados

da data de sua conlocaçào:

Il - 0.3yo (três décimo§ por cento) ao dia. até o triSésimo dia dc atÍaso- sobre o valor da paÍc do lornecimento ou serviço não realizado ou

sobre a parte da ctapà do cronograma fisico de obras não cumprido:

Ill 0-7% (sete décimos por cento) sohre o valor da parte do lbrnecinento ou serviço nào realizâdo ou sobre a parte da elapa do cronograma

lisico de obras nào cumpri<1a. por dia subsequente 
'ro 

tÍigésimo A
\(KP

il

10. L I 5.6 A ocorrôncia de caso ltlrtuilo ou de lorça maior. regularmenlc compro\ ada. impÚd iti\ a da c\ecução do contrato. .P)
t 0. 1 . 1 5.7 O prcsente contralo podcrá ainda. scr rescindido. por múluo acordo. aicndida a con\ cniência da Sccretaria de Ed ucaçào medran tc 

=-----?

autorização cxpressa do Secretário. tendo a contratada dircito de rcceber o lalor dos serviços e\ecutados" constanle de mediÇào resci:ória' 
4

Vllt
II. CLÁT SI LA DÉCI}I{ PRI\'IEIRA _ DAS SANCOES ADMINISTR{TI\ AS ,II



I L2.l A multa a quc sc relêre este artigo não impcde que a r\drninislraçào rcscinda unilaleraInente o conlrato e aplique as demais sançôcs
pre\istas ncsta l.ei.

I 1.3 A multa dclerá ser recolhida no prazo má\in1o de l0 (dcz) dias corridos. a conlar da dala do recebimento da comunicação e0viada pela
Secrctaria de [stado de Educaçào.

11.4 Os valores das n'lullas de mora poderào scr dcscontadas da Nola Fiscal. no monrento do pagamento ou de créditos e\istentes na SccÍetaria
de Estado da Lducaçào enl relaçâo à Contratada. na Íbrma da lci- respeilados os principios da ampla defesa e do contradilório.

| 1.5 As multas c outras sançôes aplicadas só poderào scr releladas. úloti\adamente e por conveniência administrativa. mediante ato do
Consclho llscolar. der idamentc iusti ficado.

| 1.6 Pela ine\ecuçâo lolal ou parcial do obieto da licitaçào. a depender da graridade do ato praticado. a 
^dministração 

poderá optar pela

aplicação da pena de Ad\crtência. nos ternros do inciso I do an. 87 ila Lci n" 8.666i93.

I 1.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAI)FOR. e no caso de suspensào de licitar a licitantc deverá ser descredenciada por
igual periodo. sem preiuizo das mullas pre!istas neste Edital e das demais cominaçôcs lcgais.

I 1.8 As sanções pre\ istas nos irlcisos l. Ill e IV do arl. 87 da Lei n" 1].666/93 podcrào ser aplicadas juntameúte coln inciso Il do mesmo artigo.
làcultada a delesa prévia do intcressado. no respecti!o processo. no prazo d. 5 (cinco) dais arteis.

I 1.9 A sançào cstabclccida no inciso IV do aÍtigo 87 da Lei n" 8.666i'93 e de conpetência e\clusi\a do Sccretário de Estado de Dducaçào.

fàcultada a deÍàsa do intcressado no rcspcctivo proccsso. no prazo dc t0 (dcr) dias da abertura dc \ ista. podcndo a reabilitaçâo ser requerida
após 2 (dois) anos dc sua aplicaçào.

ll.l0 Em qualquer hipótese de aplicaçào de sanções scÍá âsscgurado á lisitante \enccdora o conlraditório e a ampla del'esa.

I 2 . I As controvérs ias c\ en lual me ntc s u rgidas q uanto à fonna I ização. c\ccuçào ou encerÍaln cnto do aj usle decorrentes d esta licitação.

châmâmento público ou procedimento congênerc. scrào submetidas à tentati\a de conciliâçào ou mediaçâo no âmbito da Câmara dc

Coneiliaçà0. Mediaçào c Àrbitragern da Aclministraçào [smdual (C('MÂ). na Í'orma da t,ei n" 9.307. dc 23 de setembro de 1996 e da Lei

Llomplementar llstadual n" l,l,l. dc 24 de.iulho de 2018.

l3.l Os conflitos que possam surcir relalivamente ao aiustc decorrentc desta licitaçào. chamamento público ou procedimento congênere. acaso

nào puderem ser equaiionados de lbrrna amigá\el. serão. no tocântc aos direitos patrimoniais disponíreis. submetidos à arbilragem. na forma

da Lei n. 9.307. de 23 de sctcmbro de 1996 e da Lei Clomplemenlar llstaduâl n" 1,1,1. de 24 dc iulho de 2018. elegendo-se desde.iá para o seu

julgamento a CÂMlR^ DE CONCIt.tAÇÃO. VrOIeçÀrt r aRBfl Ir^(;EM DA 
^DN'IINISTRAÇÀO 

ESTADUAI- (CCIMA). outorgando

estã os poderes para indicar os árbitros e renunciando e\prcssamente àiurisdição c tutcla do Poder ludiciário para.iulgamento desses conÍlitos.

consoantc instrumento em Anexo l-

l4. l O conÍmto de\ erá ser rcgistrâdo no CREÁ. de acorclo com o quc deternlina a l-ei n" 5.194. dc I4,/12/66c resoluÇão 'l25 de i8/1211998' do

I 5.I A CON.IRATADÂ garantirá a solidez c a segurança do trrbülho rcalizado. bem como os matcriais utilizados na obra pelo peíodo de 5

(cinco) anos. a paÍtir do racebimento da obra pelo Selor Competcnte desta Pasta'

16. CLAUSI] LA DECIMA SE\T.\, DA PLB t,tcACAo

| 6.1 O prescnte inslrumento de\erá ser publicado. por exttato. na imprensa ollcial" dentro do praTo descrilo no artigo 6l' parágrafb único' da

I-ei n" 8.666i93. a contar da data da sua assinatura-
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I3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA CLÁUSUI,A COMPROMISSÓRI{

I,I. CLÁT]SULA DÉCIN,IA OUARTA _ DO REGIS,TRO

coNl l-tÁ.

I5, CLÁT'STiI-,\ DÉ('I\IA QLINTA _ D.\ RESPONSARI LIDADE C]IvIL

.s,



I 7.I Este contrato guarda con l'onnidade corn o Edital de Cur! ite n" 000,'2019. \ inculando-se ao Processo no 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

l8 cLÁt.rsut-Â DítcruA otTÀ!A DoFoRo

I 8. I - O l-oro para d irirnir quaisquer q ueslôes o.iundas da e\ccuçào do prescntc Contralo é o da Comarca de Goiân ia do Estado de Coias.
e\cluindo qualqucr outro-

lll.2 A e\ecução do prcscntc Contrab. bem como os casos onlissos. regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito
Público- aplicando-lhcs. suplctivamcnle. os Princípios da Icoria Ceral dos Conlralos c as disposições de Direito PÍivado. na forma do artigo 54

c 55. inciso XII. da t.ci n" 8.666/1993 c Lci I7.928/2012

E. por estarem.justas e contraÍadas. as pafies tlrmam o presentc Instrunlerto. erD 02 (duâs) \ ias de igual teor. na presença de (02) duas

tcsÍúmunhas

Conselho Escolar ??????- em----- (nome clo Nlunicipio). aos-dias do mês de-de 2019

NONI E

Prcsiclente do Conselho lscolar

CON'I'RATANTE

CONTRATADA

I'ESTENI I]NHAS:

Nolnc:

R(i n. "

CPI" n. '': CI'F n. "

I7. CI,AUSULA DECI]\TA SEl'I]!IA _ DA vINCt]LA(]Ãi)

\

4/
(/

Nomc:

R(;0. ": 

--. 

-'-

.e



ANEXO I

DA CONCILIAÇÀO, }IEDIAÇÃO E ÀRBI'TRAGENI DA ADMINISTRÀÇÀO ESTADUAL

l) Qualquer disputa ou contro\ ersia relati\ a à interpretação ou e\ecução destc aiuste. ou de qualqüeí Í'orma oriunda oü associada a ele. no

tocante a direitos patrimoniais disponi\cis. c clue nào seia dirirnida amigavelrnenle enlre as paÍtcs (precedida da Ícalização de tentati\a de

conciliaçào ou mctliaçào). dc\erá .seÍ resol\,ida de t'ormà detinitila por ãrbitragem. nos lernros ilas nonnas de rcgéncia da C^MARA DF-

CONCII,IAÇÀO. MEDIAÇÀO t: ARI}I IRACEN4 DA,ADN4INÍSTR \ç \O LSIAI)[,AL (CC]I'IA).

2) 
^ 

C^MARA DL CONClt.tAÇÀO. MEDIAÇÀO Lt ARBITRACIN,t DA ADVII\]lSl'RA( ÀO ESTADUAL (CCM^) scrá composta por

Procuradores do flslado. Procurâdorcs da Assernbleia l-egislatira e por adrogados rcgularrrenle inscritos na O^B/Ga). podendo t'uncionar em

Comissôes compostas scmpre em núnrero impar maior ou igual a 3 (três) intcgranles (árbitros). cuio sorteio se dará na l'orma do art. 1'l da Lei
(lomptemenlar Lstadual n" I 1,1. de 2,1 de .iulho de 2018. sem prc'juizo da aplicaçào das normas de seu Regimento Intcmo, onde cabilel.

3) A sede da aÍbitragcm e da prolação da scntcnça será preÍ'erencialmcnte a cidadc dc Coiânia-

Conselho Escolar ??????. err (loiânia. aos-dias do nrcs de-de 2019

-1) O idioma da 
^rbiiÍagcm 

será a l-íngua Portuguesa.

5) A arbitragem será e\clusi\amcntc de dircito. aplicando-se as normas integrantcs do ordonamcnto.iuridico ao métito do liligio.

6) Aplicar-sc-á ao proccsso arbitral o rito pre!is1o nas nonnas de regência-(incluso o s(Lr Rctirnentu lnlcrnoi da ( il\'l^RA DE

citt,icllleçÀcl. veot,rçÀo Ft ARBITRACf.M D^ ADMTNtsTRAÇÀo ESTADUAT- (cclMA). na Lei n" 9.307- de 23 de setembro de

1996. na I.ei n,, 13.1,10. <le 26 tle iunho de 2015. na Lei Complcmentar Esladual n" 1.1.1- dc 2.1 de.iulho de 2018 § na Lei Estadual n" 13 800. de

lli dc janeiro de 200l. constituindo a scntençâ liÍulo c\ecutivo \' inculânle cntrc as paÍtcs.

7) A scntença arbitral será de acesso público. a ser rjisponibilizado no sitio eletrônico olicial da Procuradoria-Geral do Estado- ressalvadas as

hipóteses de sigilo pre!istas em lei.

g) As partes elegem o l- oro da Comarca de Goiânia para quaisqucr medidas iudiciais necessárias. incluindo a execução da sentença arbitral-A

evenrual proposirura dc medidas.ludiciais pelas partis d$;erá ser imediatamcnte comunicada à cÂMARA DE CONClt,l^ÇÀO. MEDIAÇÀO

E ARBITRAGUM DÀ ADMIN tS I RAÇÀo rsteouel (ccMA). e nâo implica e n§m deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem.

nem afetará a existôncia. validadc e ellcácia da prescnte cláLtsula arbitral.

CoN I RA IAN I t]:

NO]\IE

l'rcsiclenle do Consclho Escolar ?l'.''l'l?

l" Membro Fiscal clo (irnsellro Escolar

CONTRA I'AI)A

\r )\ll:

Pcssoa Juridica ??'l??
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ANEXO IX - CO]IIPROVANTE DE RT]CIBO DO EDITAL

RECIBO DO CONVITE N'O()I/2020

ON"S[LHO ESCOI,AR DA TJSCOLA EST,,\DI]AI- AI}RÀO N].ANOI]I- DA COSIA

trataçào de Pessoa.luriclica dc cngcnharia pârir rclõrma l. Ampliaaçào. no CL,PI Abrào Manocl da Closta. no Municipio de Trindade-
. conforme Projetos. Planilhas OrÇamcntária. Mcrrorial Descriti!o. e- Cronograma Irisico-Financeiro.

Social

P,I

ndrrcÇo

idadr Lsrado

c leÍirne Celular:_e-mail

§ssoa paraconlalo

Carimbo CNP.I

Nome e assinâtura da Pessoa Jurídica I
/

&
.p!
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