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EDITAL DE LICITACA0 N°001/2021

CONSELH0 ESCOLAR JOAQUIM DA SILVA MOREIRA
MODALIDADH

Convite n° 001/2021

DATA DEABERTURA
10/03/2021

HORARlo

09:00

Contratacao de pessoa jurfdica de engenharia para IMPLANTACAO DE
QUADRA COBERTA na Escola Estadual Joaquim da Silva Moreira, no
municipio de ltapuranga -GO

OBJETO

Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de
transcri9ao

TIPO

Menor preco, regime de execucao empreitada por preco g]oba]
Sala de reuniao da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO localizada na Av.

LOCAL

Anhanguera, n° 1.630, setor Vila Nova, nesta Capital.

FONE

E-mail : licitapao@seduc. go. gov.br

PROCESSo No

202100006012585

INTERESSADO

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E
ESPORTE DE ITAPURANGA

CONVITE N° 001/2021

0 (A) Presidente da Comissao Especial de Licitapao do Conselho da Coordenaeao Regional de

Educagao, Cultura e Esporte de Itapuranga, doravante denominada apenas Comissao, designada pela Portaria n°
001/2021, de 10.03 .2021, toma ptolico aos interessados, que estafa reunida as O9h Oom horas do dia 10.03.2021,

na sala de reunifro da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO LOCALIZADA na Av. Anhanguera, n°
1.630, setor VIla Nova, nesta capital na cidade de Goifroia-GO, a fin de receber, abrir e examjnar Documentagao
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e Propostas das Empresas que pretendam participar do Convite n° 001#021, processo n°: 202100006012585, em

epigrafe, do tipo ±±£Eg|rm££g,regime de execucag£±p±£i±a±a|.Q|pEEQLgRE, esclarecendo que a presente
licitagao sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8 .666, de 21 de junho de 1993, Lei

Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alterag6es contidas na Lei Complementar n° 147 de 07
de agosto de 2014 e Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hip6tese de nao haver expediente na data acima, flea a presente licitagao, automaticamente,
transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de

forga maior, ou qunlquer outro fator ou fato imprevisivel

1. D0 0BJETO

1.1 Contrata¢ao de pessoa jun'dica de engenharia para implanta¢ao de quadra coberta na Escola

Estadua] Joaquim da Silva Moreira, no municipio de ltapuranga-GO,

conforme Projetos, Planilhas Orgamentina, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram
este edital, independente de transcrigao.

I .2 0 contrato vigera pelo prazo necessario a execngao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-

Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisapao formal da obra,

detemrinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugao, ben como o prazo de vigencia
contratual, que voltara a coiTer, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderao participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfapam as condig6es estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitacao ficara a cargo da Comissao de Licitagao, a qual competha:
2.2.1 Receber os envelopes documentagao e propostas;

2.2.2 Examinar a documentapao, habilitando ou nao os participantes, de corformidade com as
exigencias do edital e leis pertinentes ao certame;
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2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do "Criterio de Julgamento",

constantes do item 08 deste instnmento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedinento licitat6rio, relatando os fatos e decis6es

que vierem a ser tomadas.

2.2.5Irformarosrecursosqueporventuraforemapresentadoscontraosseusatosnapresentelichagao;
2.2.6 Submeter a apreciapao superior as decis6es proferidas pela Comissao, que neste caso, ao

presidente do Conselho da Coordenapao Regional de Educapao, Cultura e Esporte de Itapuranga.
2.2.7Promoveradiunlgapaodosseusatospertinentesaoprocedimentolicitat6rio,pormeiodoquadro

pr6prio de avisos da Comissao de Licitagao, na Prefeitura, no Forum, por publicagao no e-mail institucional da

Unidade Escolar a todos os participantes, e, Ditto Oficial do Estado -DOE, confome o caso.
2.3 Poderao, a criterio da Comissao, ser desconsiderados erros ou omiss6es irrelevantes que nao

resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo
ptiblico.

2.4ALicitapaocontemosAnexosabaixorelacionadososquaisfazempartesintegranteseinseparaveis
deste edital para todos os efeitos legals:

AVXO I a) Projeto Basico

b) Planilha orgamentata;
c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Memorial descritivo/especificap6es techicas;

e) Detalhamento de encargos social e do BDI;

f) Projetos Executivos;

g) Parcela de maior relevincia
h)ART's

ANEXO II -

Carta de Apresentacao da Documentapao (Modelo)

ANEXO III -

Declarapao de sujeigao do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentapao Proposta (Modelo)

ANEXO V

-Declarapao de vlstoria (Modelo)
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ANEXO VI -Declarapao de parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Seguranga e Sadde do Trabalho - SESMr (Modelo)
ANEXO VIII - Declarapao de Compromisso de Vinculagao Futura do Profissional (Subestapao)

ANEXO IX
ANEXO X

2.5

-Minuta contratual
-

Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

0 Edital e toda a documentacao tecnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis

no site da SEDUC-GO, no endereco
www.s ed uce.go.gov. br (L icitac 6es/C ON VI TE\Subsec reta ria).
2.6

Incumbifa ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e

Processos (usuario extemo) pelo

stite..sE4gQtegQth

3 DA PARTICIPACAO
3 .1 Poderao participar do Convite todos os interessados oujo ramo de atividade seja conapativel com o

objeto desta licitapfo e que preencherem as condig6es e requisitos estabelecidos neste Edital e na
ledslapao aplicavel.

3.1.1Somentepg±£±ag.ra±±£iraI±apresentePifecaLgm==gasj!!±a±jfag.q!=±.£gEaprovaremobtQr
na data da licitacao,.£apit_a_I social minimo

9v.Patrim6nioLlq±±±±±gunlal0|y±(±e±m±££±±g)dova[ortota]estimdonocertampolipeiodebalancQ
jEgivLizado do tltimo. e=£E±ig___atuntizado e pegistmdo ng Junta ComerciaJ. As sociedades ree€m
coustitul'das pg±e±aQ_mam£±par do certame ai]resentando o bq]apco contabfl de abertura:
3 .2 A participapao na licitapao importa total e irrestrita sul]missao dos proponentes ds condig6es deste
Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragfro legal, podera representar mais de

un licitante.

3.4NA0PODERAOCONCORRER,DIRETA0UINDIRETAMENTE,NESTALICITACAO:
3.4. I Pessoa jurldica em Recuperapao Judicial ou em processo de falencia, sob concurso de credores,
em dissolngao ou em liquidapao.
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3 .4.1.1 As Dessoas iuridicas em RecupeLEcao Judicial que fiver a Certidao emitida pela iustancia

judicial competente. que ateste q!±gj±

interessada esfa apta econ6mica e financeiramente a peEGfipa=j±gprocedimento ]icitat6rios, mos termos da
Lei Federal n°8.666®3 e de comprg±[agivo de acolhimento judicial do Plano de Recupe±a£§g, mos termos do

art. 58 da Lei moll.10l/05, em caso de recupe=ac§gJ!±gifia!; ou homologa£§gJudicial do Plano de
Eg£!±pe±a£§g,IlocasoderecupeLEcaoextraj!!!ifiaLdeformaapossossibi]itarahabilitai¢aodemaiorndm.ero

4|prfuE±±iEL NAO SERAO IMPEDIDAs DE pARTlclpAR
3 .4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com a Secretaria de Estado de Educapao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em
qualquer uma das fases desta licitapao.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inid6nea para licitar e contratar com a Administrapao Ptiblica

Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que

seja promovida a reabilitapao, na forma da Lei, perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi9ao, a pena prevista no art. 97,
paragrafo dnico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrefa em qualquer uma das fases desta
licitapao.

3 .4.4 o actor do projeto, bdsico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 pessoas juridica, isoladanente ou em cous6rcio, reaponsavel pela elaboragfo do projeto bdsico

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel teonico ou subcontratade;
3.4.6 servidores ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsivel pela licitagao;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR -Cadastro de Fomecedor da

SUPRILOG - Superintendencia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administrapao - SEAD.
3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em cous6rcio ou grupo de pessoajuridica.
3.4.9 Pessoa juridica que hao atenda as exigencias deste Edital.
3.4.10 Pessoa juridica que inconerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos HI e IV, da Lei
Federal n° 8.666/93 ;

3 .4.11 Pessoajuridica que tendo coustruido obras ou prestado servigos para a Administrapfro Pfrolica,

nao demoustrem situapao regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviap FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd rapresentar mais de uma firma na presente licitagao.

Caso ocorra, serao as respectivas licitantes inabilitadas.
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3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, s6cio ou representante legal na sessao de aberfura do

presente Convite nao excluindo, por6m, a exigencia de apresentapao do documento constante dos
subitens 5.2 do item 05 -Da Documentapao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palaVIa, rubricar a documentagao e propostas, apresentar

reclamap6es ou recursos e assinar atas, o representante legal da pessoa juridica, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participapao de pessoa juridica filial em none pr6prio, somente sera aceita se

expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinapao estatutdria, que tamb6m devefa ser
comprovada. Neste caso, toda documentapao exigida constante do item 05 - Da Documentapao, deste
edital, devera ser referente a filial (exceto as certid6es que por lei sao emitidas apenas para a matriz).
3.9 No caso de participapao da pessoa juridica matriz, toda documentagao exigida sera a ela relativa,

nao sendo aceito nenhum documento referente a filial.
3.10 As licitantes interessadas deverao apresentar no dia, horalo e local de abertura desta licitapao,

mencionados no prefmbulo do edital, a Comissao de Licitapao, a documenta9ao e proposta exigidas
neste instrumento, em inv6lucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
"DOCUMENTACAO" e o segundo com o subtitulo "PROPOSTA", contendo em suas partes extemas

alem da razao social da Pessoa Jtiridica licitante, a indicapao com os seguintes dizeres:

"Conselho da Coordenacao Regional de Educacao, Cultura e Esporte de ltapuranga
COMISSA0 ESPECIAL DE LICITACAO CONVITE N°. 001/2021"

£2±|Ap6s a hora e data estabe]ecidas neste Instnimento Convocat6rio, nenhum documento ou
prgposta sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informap6es e esclarecimentos de dtividas quanto ao Edital e seus anexos, poderfro ser
sohicitados pelo e-mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou por expediente protocolado, dirigido a

Comissao Especial de Licitapao ate 02 (dois) dias titeis antes da data fixada para abertura da sessao
ptiblica.

4.2 0 edital podera ser impugnado, por qunlquer pessoa ou licitante, em ate 02 (dois) dias dteis antes

da data fixada para abertura da sessao ptiblica.
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4.3 Decaife do direito de impugnar, perante a administragao, os termos deste edital de hcitapao aquele

que, tendo-o aceito sem objegao, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitat6rios, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hip6tese em que tal comunicapao nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnapao contra o ato convocat6rio, sera definida e publicada nova data para
realizagao do certame, se for o caso. Qualquer modificapao no edital exige divulgagao pela mesma

forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alterapao nao afetar a formulapao das propostas, nos temos do §4° do art. 21
da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 0s esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, ben como eventuals altera96es no
edital, estarao dispohiveis junto a Comjssao de Licitagao do Conselho da Coordenapao Regional de Educapao,

Cultura e Esporte de Itapuranga, nao podendo as licitantes, em qunlquer hip6tese, alegarem desconhecinento dos
mesmos.

5- DA DOCUMENTACA0 DE HABILITACAO
"Conselho da Coordenacao Regional de Educacao, Cultura e nsporte de Itapuranga"

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACA0
CONVITE N°. 001/2021

ENVHLOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO

5 . 1 A "Documentapao" devefa ser apresentada em urn iinico inv6lucro, devidamente lacrado, contendo

os dizeres mencionados no subitem 3 .10, deste editaL preferencialmente, em papel timbrado, 01 (rna)

via de cada documento, contendo o ninero do CNPJ, Inscrigdes Mulcipal e ou Estadual, enderego,
e-mail, telefone/celular, etc., devendo suas pagrnas ser numeradas sequencialmente, com todas as

paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal, e contera,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitacao da proponente, os documentos abaixo relacionades.
5.1.1 Para fins de habilita¢do, os Licitanles CONVIDADOS poderdq apresentar, devidamente

homologado e atwalizado, cadastro no CADFOR e as Pessoas Jurtdtoas INTERESSADAS dBgevBg±gEm
Qbdjgoitoriameute olpresenfur o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administracao do Estado
de Goids -SEAD, sita a ALv. Reptiblica do L{bano, n° I.945,1° andar, Setor Oeste -CEP: 74.125-125 -Goiania

~ GO -Telefone.. (62)3201-6515/6516. A Licita[nte regularmente cadastreda, que oipresenfur o CRC -

Certificado de Registro Cadastrat devidamente arfuattapdo, ftoa desobTigade de coreservlor os docuneiut]s
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relatiwos a habilitapGo juridica (item 5.2 excato 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualiftoapho

econ6mico-financeira (item 5.4), desde que os roferidos documentos integrantes do Certiifecedo esdyam
atualizados e em vigencto. sendo assegurado o direito de o[presewhr a docui!IeeutapGo que esti`7er vencida no

CRC, a[tuauzala e regularizala dentro do envelope n° 01 -DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTH A REGULARII)ADE JURIDICA
5.2.1 C6pia da cedula de identidade e CPF do rapresentante legal (diretor, s6cio ou superintendente)
da Pessoa Juridica licitante, caso nfro haja procurador legalmente coustituido, mos termos do sul]item

seguinte. (A cedula da identidade podera ser autenticada pela comissao de licitagfo, com a

apresentagfro de orirfu).
5.2.2 Mandato Procurat6rio com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de c6pia da c6dula
de identidade do outorgado, caso o respousavel pela proponente seja procurador legalmente
constituido e em caso de substabelecimento tamb6m devera estar qualificado e identifroado e com

fuma reconhecida em cartorio. 0 atendimento a este subitem suprime a exigencia do item 5.2.1, e
vice-versa;

5.2.3 Ate constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente rectstrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ap6es, acompanhado dos documentos de eleicfo
de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizapfo, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Jliridica ou sociedade

estrangeira em funcionamento no Pats, e ato de registro ou autorizapao para funcionamento expedido
pelo 6rgfro competente, quando a atividade assin o exigir;
5.2.5 Inscricfro de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura

ou nomeag5o da diretoria em exercicio, e
5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL I TRABALHISTA
5 .3 .1 Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -CNPJ do Miristerio da Fazenda.
5.3.2 Prova de Inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadunl ou Municipal, se houver relativo ao

donricilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Ptiblica Federal por meio de Certidao Conjunta

emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil,
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relativa a Divida Ativa da Uhfao e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridsde Social -INSS, por meio de Certidao Negativa de

D6bitos Relativos ds Contribuig6es Previdencialas e ds de Terceiro, expedida pelo Minist6rio da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil.
OBS: As comprovap6es pertinentes aos items "5.3 .3" e "5.3.4" serfro alcangadas por meio de certidao

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil QFB) e pela Procuradoria Geral

da Fazenda Nacional ¢GFN), referente a todos os creditos tributalos federais e a Divida Ativa da
Uhifro (DAU) por elas administrados.

5 .3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidfro Negativa de D6bito
em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Uhidade da Federagfro onde

a Licitante ten sua sedeL
5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Pthlica do Estado de Goias, por meio de Certidao

de D6bito Inscrito em Divida Ativa - Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.
5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributes MobiHarius), por meio de
Certidao expedida pela Secretaria de Finanqas do Municipio ou equivalente onde a Licitante ten sua sede.
5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviap -FGTS, por meio

do Certificado de Regularidade do FGTS -CRF, expedido pela Caixa Econ6mica Federal -CEF.

5.3.9 Prova de Inexistencia de debitos inadinplidos perante a Justice do Trfualho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagfo no certame seja da matriz, com possfoilidade de que a execngao do objeto

licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.
5.3.11 Sera admitida a comprovacfro de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacao de

certidao positiva com efeito de negativa, nos temos da Lei.
5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao

exigida para efeito de comprovagfro de regularidade fiscal e tral>alhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

5.3.13 Para efeito de comprQ±£acaao da condicao de Microempresa ou de Empresa de Pequ§pg

PQifeququando houver alteraeao. contratual
due altere os dados da pgrfuuridica, tais como: enderecoLfa£§gg±iaLquadro societario,pEjeto comercia]
g.£api!aLL os licitantes deverao apresentar Certidao Simp]ificada, emitida pela Junta Comercia] do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos dltimos 06 (§gi§)LEg=§g constando no referido documento a sig!a

ME ou EPP.
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5.3 .14 Se a documentagao enviada mos termos do subitem 5.3 .12 for proveniente de microempresa ou

de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricao quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias titeis, prolTogavel por igual periodo, a criterio da

administrapao ptiblica, cujo temo inicial coITespondera ao momento em que o proponente for

declarado o vencedor do certame, para regularizagao da documentacao, pagamento ou parcelamento
do d6bito, e emissfro de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declarapao do vencedor de que trata o subitem anterior acontecefa no momento posterior

ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.14.2 A hao-regularizagao da documentapao, implicat decadencia do direito a contratapao, sem
prejuizo das sane6es previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a

Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificaeao, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitapao.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA
5.4. I Certidfro emitida pelo CART6RIO DISTRIBUIDOR CfvEL, da sede ou demicflio de licitante
ou via internet, que comprove inexistir distribui9fro de ag6es de falchcia e recuperapao judicial, em

quaisquer dos cart6rios dos feitos de fal6ncia da Comarca de sun sede, com data nao inferior a 60

(sessentaldiasdadatadaentregadosenvelapesdocumentatap5oepropes±a.
5.4.1.1 Caso a participapao no certane seja da filial, a Certidio negativa de falencia e recuperagao

judicial deverd ser da filial e da matriz
5.4.2 Balango Patrimonial e demoustraqto condbfl do ultimo exercicio social, ja exig{veis na forma

da lei, que comprove a boa situa¢o financeira da proponente, vedada a sun shostituiefro por balancetes

ou balanaps provis6rios. 0 referido balanap devera ser devidamente certificade por profissional

registrado no Conselho de Contabilidnde, mencionando obrigatoriamente, o ninero do livro didrio e
folha em que o mesmo se acha transcrito, ben como c6pia do Termo de al)ertura e encerramento, com

a numerapao do reglstro na JUNTA CohfflRCIAL, exceto para Pessoa Jtiridica de engenharias criadas
neste exercicio, que devera apresentar balanap de abertura para suprir a exigencia deste item;
5.4.2.1 A comprovagao da boa situapao financeira da Pessoa Jutdica proponente, sera comprovada

com base no balanap apresentado, e deveri, preferencialmente, ser fomulada e apresentada em papel
timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade e pelo diretor, s6cio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal

investidura, aferida mediante indices e formulas ataixo especificadas :
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ILG = (AC+REP) / (PC+ELP) 2 1
ILC = (AC) / (PC) 2 1

ISG = AT/(PC+ELP) 21

0nde:
ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvencia geral

AT = ativo total
AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante
ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrin6nio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (urn), em qualquer dos indices citados no

subitem anterior, quando de sua habilitapao, devera comprovar capital social ou patrim6nio liquido
correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), atraves de balango
patrimonial integralizado, do tiltimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
5.5.1 Registro ou inscrigao da Pessoa Jutdica e do(s) responsavel(is) t6cnico(s) no Conselho Regional

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA e/ou CAU.
5.5.I.1.NocasodaPessoaJuridicalichanteouoresponsaveltecniconaoseremregistradosouinscritos

no CREA e/ou CAU do Estado de Goif s, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasfao da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta

licitagao, no minimo 01 (urn) engenheiro civil ou arquiteto, com experiencia comprovada, ou outro
devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(in) detentor (es) de

atestado(s) de responsabilidades tecnicas - ART junto ao CREA e/ou CAU por execng5o de
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obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior

relevancia, conforme Anexo I -Projeto Basico.
5.5.3 Comprovacao da capacitacao t6cnico-prorlssional: Apresentar urn ou mais atestados

fomecidos por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, em none do profissional responsavel
tecnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidio de
Acervo T6cnico (CAT) emitido por qunlquer uma das regi6es do CREA e/ou CAU, comprovando a
execucao, pelo profissional indicado, de servieos de caracteristicas semelhantes e de complexidade

tecnol6gica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia tecnica ou valor

significativo, confome Anexo I -Projeto Basico.
5 .5.4 A comprovapao de acervo tecnico podera ser feita por meio de urn ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitapao, 6 recomendavel que o licitante destaque, nas

referidas certid6es, os servigos cuja experiencia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Deveri (ao) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o

(s) profissional (is) e a Pessoa Jun'dica licitante; essa comprovacao devera (ao) ser feita (s)
atrav6s de:
5.5.5.1 Relapao (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdencia Social -CTPS

(das seguintes anotag6es: identificapao do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho)
oulivro(s)deRegistro(s)deEmpregado(s)autenticado(s)pelaDelegaciaRegionaldoTrabalho,ou;
5.5.5.2 Contrato (s) de prestagao (es) de servigo (s) de Profissional (is) autonomo (s), que esteja

registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigao (es) compativel(is) ao objeto da licitapao com aquele em que
a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (ao) exigida(s), ou;

5.5.5.3S6ciosoudiretoresestatutinosdaPessoaJuridicalicitante,porestatutooucontratosocial,que

tenhamregistronoCREAe/OUCAU.Integrante(s)doqundrosocietdriodapessoajuridicadeengenharialicitante,

porestatutooucontratosocial,quesejamprofissionaisdetentoresdeARTdevidamenteregistradosnoCREAe/ou
CAU, nas condic6es pertinentes ao subitem 5 .5.1 ;

5.6 DAS DECLARACOES
5.6.I Carta de Apresentacao da Documentacao contendo todas as informag6es e declarae6es,
conforme modelo Anexo 11 deste Edital, §gE.pena de Inabilitacao.
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5.6.2 Declaracao de Termus de Sujeicao ao EditaL conforme modelo chexo in deste edital, gg!

pena de Inabi]itath
5.6.3 Declaracao de Paltentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as
penas da lei que nao possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/aciohario

c6njuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau, ou por afinidade,
ate o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissfro ou fun9ao de

confianca que atuem diretamente na realizapao de certame e/ou na formalizapfro contratual, gQELpee

delnabflita*\g±
5.6.4 DECLARACA0 DE SEGURANCA E SAtJDE D0 TRABALHO - SESMT, confome
modelo Anexo VII, que tom condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n°
3.214/78 do MTE, aplicaveis ds atividades objeto deste contrato, e, que tern condig6es de apresentar

as documentap6es solicitadas na Instrucao Normativa n° 007#017-GABrsEGPLAN, de 25/08/17,
conforme Anexo I - Projeto Bdsico, ggE.pena de Inabi]itaqa±2:

5.6.5

DECLARACA0

DE

COMPROMISSO

DE

VINCUI,ACAO

FUTURA

DO

PROFISSI0NAL, conforme modelo Anexo VIH, a pessoa
juridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ate da Assinatun do Contrato,
confome Parcela "Instalagfo Eletrica/Subestacao", de acordo com perfil indicado mos Artigos 8° e 90 da
Resolugao 218/1973 -CONFEA.

5.7 Nfro serao aceitos protocolos de entrega ou solicitapao de documento em substituigfro aos

documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.
5.8 Para os documentos e certid6es requeridos neste edital, poderao ser emitidas edpias oriundas da

internet, desde que constante do envelope documentapao, facultado a Comissao, aferir a veracidade
dos mesmos.

5.9 0s documentus relativos a Habilitacao Ounvelope n° 1) e ds Propostas (Envelope n° 2) serao

apresentados em envelopes separados, em

original por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio competente ou por servidor da Comissao
de Licitacao. Somente serao atendidos pedidos de 4OwE^r7TC4C4::40 ate 2 (grin d.ia horas, antes da dat?

mrcada pan aberfum da licitachoul£££gunda-feira a sexta-feiraL das 09h ai llh e das 14h ds 17ht
5.10 As certiddes que nao possuirem prazo de validade, somente serao aceitas com data de emissfro

nao superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissao do documento, exceto a Certidao Negativa

de Falencia e Recuperapao Judicial (ou equivalente), cuja data de enrissao nao poderi exceder 60
(sessenta) dias da data de apresentapfro da proposta.
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5.11 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a

apresentagao ou inclusao de documentos de habilitapao que nao fizerem constar do respectivo
envelope de documentapao.

5.12 De toda documentagao apresentada em fotoc6pia autenticada, suscitando dividas, podera ser

solicitado o original para conferencia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorfencia.
5.13 Tamb6m motivara a inabilita€ao para os atos subsequentes da licitagao, falta de comprovagao do

ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos mos Anexos constantes deste
edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitaeao, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito

de recorrer das decis6es a eta perfinentes, ap6s
assinar o Termo de Rendncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serao abertos e anunciados
seus vaLores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS
``Conselho da Coordenacao Regional de Educa¢ao, Cultura e Esporte de ltapuranga"

COMISSA0 ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021

ENVHLOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6.10 licitante devefa formalizar sua proposta levando em considerapao os pregos estimados orgados

pela SEDUC (conforme Projeto de Execueao Organentaria - Anexo I), para contratagao dos servigos, objeto da
presente licita9ao, em urn drico inv6lucro, devidamente lacrado, uma hnica via, contendo os dizeres mencionados
no item 3 .10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encademada, contendo o ndmeros do CNPJ, Inscric6es

Municipal e ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotapao de acordo com as
especificag6es constantes das plahilhas oxpamentalias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi96es

substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem

nuneradas sequencialmente, com todes as paginas mbrieadas, sendo a hltina pagina, datada e assinada pelo
representante legal, constituida dos seguintes elementos :

6.2 A proposta devefa conter o prego para execugfro dos servigos, expressos em moeda corrente

nacional, admitindo-se ap6s a virgula somente 02 (duas) casas decimals, discriminando os pre9os expressamente,

obedecendo ds especificap6es minimas conforme planilha orcamentala constante do edital, em algarismo arabico

(unitalo e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessinas, ou seja, info de obra,
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materials, equipanentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencialas, comercials e fiscais, encargos
trabalhistas, seguros, transportes, etc., ben como a competente remuneragao da pessoa juridica de engenharia, e
outras despesas, se houver.
6.2.10 hicitante devefa indicar na proposta, para efeito de dados para emissfro de nota de empenho

e/ou assinatura do contrato, o none completo de seu representante legal, ben como o nhmero de sua
carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 0s pregos unitino e global sao limitados aos apresentados na planilha orcamentatia referencial.
6.2.3 0 BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parinetros de lei vigente

apresentado pela Administrapao.
6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composigao do BDI atuahzado.

6.3 Para efeitos de elaboracao da prgpg§£a.£.planiLha ongamenfaria, o heitante DEVERA utilizar

o software MS Excel de forma que o valor
unitfrio e total de todus us servicos seja calculado por meio da formula "TRUNCAR", conforme exemplo.

Exerxplo:
=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 )

Cedigo

Servico

Unid Quant. P.Mat RM.Obra T.Servi¢o

100236 servi€o #1

M3

22.3 I

0,00

1,59

35.47

100237

servi¢o #2

M2

65,77

5,94

0,00

390,67

100238

servico #3

UM

98,47

5,71

6.62

I.214,13

Onde: Quant. - Quantidade

P.Mat -Pre9o unitato do material;
P.M.Obra - Prego unitdrio

da mao de Obra;
2 -Ntimero de casas decimals desejadas.

6.3.1 Deverd declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a §Q.(sessenta).±ias corridos,

conforme Anexo IV, a contar da data de sua apresentapao.
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6.3.1.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissao de Licitagao poderd solicitar a

proponente que declare a sua intengao de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se

falao por escrito, preferencialmente por meio eletr6nico.
6.3.1.2. Nao sera admitida a modificagao da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua
validade.

6.3.2 0s erros de soma e/ou multiplicagao, eventualmente configurados na Proposta Comercial das

pessoas jutdicas de engenharias licitantes, serao corrigidos pela Condssao de Licitagao. Havendo
divergencia entre o prego unitdrio e o prego total, prevalecera o prego unitdrio e o total sera corrigido,

sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecefa este tiltimo.
6.3.3 Apresentar Planilha(s) Oxpamentalia(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem

os quantitativos e seus respectivos pre¢os unitalos, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego

total dos servigos, mos temos deste edital, assinada pelo Representante Tecnico Legal.
6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, mos temos deste
edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, s6cio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia

licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informap6es e

declarag6es corforme modelo Anexo IV deste edital
6.3 .6 0 licitante podefa realizar visita pievia e inspecionar o local da obra e cercanias em d].a e horalio

comercial, de modo a obter, para sua pr6pria utilizapao e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informae5o necessala a elaborapao da proposta. Conr#do, cJeve7icj emitir DECLARACA0 DE

VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa
Juldica licitante, acerca do conhecimento pleno das condig6es e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de pregos.

6.3.6.I A vistoria caso ocorra, poderi ser agendada em horario comercial, junto a Unidade

Escolar, sendo a data de inicio a partir da
pub]icacao do edita] mos devidos meios de comunicacao, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias dteis

anteriores, a data fixada para abertura da sessao pdblica.
6.4 E expressamente vedada a subcontratacao do valor total do contrato, a subcontratacao
parcial poderd ser possivel com anuencia da

titular desta Pasta, devendo apresentar o limite mfrimo e os servicos passiveis para a subcontratacao
parcial em relacao ao valor total da obra. Adiciona]mente deve ser apresentada a documentacao de

regularidade fiscal e traba]hista, e, o contrato firmado entre a adjudicafaria e a pessoa juridica

subcontratada.
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6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizapao, compatibilidade, qunlidade e pelo

gerenciamento centralizado da subcontratagao.
6.4.2. A subcontratagao parcial ficat limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.10s servigos passivos de subcontratapao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b)EstruturaMetalica;
c) Subestagao;

d) Estrutura Lajes (Pr6 - Moldadas);
e) Marcenaria ;
fi Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas);
h) Esquadrias Methlicas, e;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificapao estiver incompativel com o(s) objeto(s)

especificado(s) mos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificap6es minimas solicitadas, salvo quando apresentar omiss6es simples e irrelevantes para

entendimento da proposta.

6.6 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das
demals licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato pdblico, a COMISSAO ESPECIAL DE

LICITACAO recebefa em envelopes distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para
habflitapao e proposta.

7.2 Caso haja anuencia uhanime das licitantes participantes, visando a organicidade e actlidade dos
trabalhos licitatorios, a Comissao promovefa sorteio de 03 (tres) licitantes, para compor uma comissao
representativa das demais licitantes, auxiliando a Comjssao de Licitagao na verificapao e rubrica da

documentapao e proposta.
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7.3 Serao inicialmente abertos, em sessao ptiblica, os envelopes contendo os documentos referentes a
fase de habihitagao que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissao de Licitagao

serao julgados, dando-se imediata comunicapao do resultado se presente todos os licitantes. Caso a
Comissao julgue necessaria, podefa suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos

documentos e julgamento da fase de habilitapao, da qunl laVIara ata como de Lei, publicando o
resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mall institucional as participantes.

7.4 0correndo a hip6tese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao,

devidamente lacrados nun thico involucro, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes,
ficando em poder daquela ate que seja julgada a habilitagao.
7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, ap6s

transcorridooprazoseminteaposigaoderecursos,outenhahavidoreniinciaexpressadoprazorecursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissao mantera em seu poder os envelopes propostos das licitantes inabilitadas, devidamente
rubricados, ate o termino do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei Federal n°
8.666/93, e serao devolvidos, no estado em que foram entregues a Condssao.

7.7 Das reuni6es para recebimento e abertura dos envelopes de documentapao e proposta, serao

laVIadas atas circunstanciadas, que mencionarao todas as ocomencias que interessarem ao julgamento
da Licitapao, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. 0 julgamento sera realizado pela Comissao Especial de Licitagao, de acordo com o que disp6e o
Art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. 0 julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execucao empreitada por
preco global;

8.1.1.I -E o valor Parametro sera com base no Art. 48, inciso 11, § 1°, letra "b" da Lei Federal
"° . 8666193, ou sofial. "b) valor orcado pela edministrapdo".
8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno

Porte, quanto ao julgamento do Convite, os privil6gios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei
Complementar n.° 123/2006.

8.1.2.1 -Nao havera direito de preferencia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de

classificapao, houver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte que preencha as
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condig6es estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguha

normalmente com o primeiro colocado original (media ou grande empresa).
8.1.2.2 Se a primeira colocada nao for micro ou pequena empresa, a Comissao deveri verificar se

existem microempresas ou empresas de pequeno porte cujos valores ofertados em suas propostas
encontrem-se em urn intervalo de ate loo/o superior a melhor oferta (empate ficto), ocasiao na qual
estarao fictamente empatadas com o primeiro colocado.
8.1.2.3 Se houver REAIPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificacao, a Comissao

devefa convocar a RE/EPP para se desejar, oferecer lance menor ao do primeiro classificado.
8.1.2.4 Na hip6tese da REAIPP redurir seu preco a urn valor menor que o primeiro colocado (que,

saliente-se, nao 6 hffi nem EPP), tomara seu lugar como prineira classificada.
8.1.2.5 Apenas se a MEffipp nao efetuar a redugao, sera convocada a pr6xima microempresa ou

empresa de pequeno porte, respeitada a ordem classificat6ria, que encontre-se no percentual de ate
10% superior ao primeiro colocado, para exercer o mesmo direito de preferencia.
8.1.2.6 No caso de nenhuma REAIPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o certame
seguife normalmente com o primeiro colocado original (media ou grande empresa).
8.1.3 Sera considerada vencedora a empresa proponenteflicitante que apresentar a proposta de acordo

com as especificap5es deste iustrunento convocat6rio/Convite e seus anexos, e ofertar o menor pre9o
global, para a prestagao dos servigos descritos no anexo I - Projeto Basico
8. I .4 Podefa ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informap6es suplementares que

comprovadamente evidenciem a exequibilidade das propostas sem prejuizo de promogao de
diligencias ou outro ato necessato de sua comprovapao, mos termos do Art. 43, paragrofo 3° da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterap6es. ;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes sera assegurado

como criterio de desempate a realizagao de sorteio, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei

Federal n° 8.666/93. Por6m, valores pr6ximos de centavos farao parte do grupo de sorteio.
8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas nao atenderem ao chamado, a
Comissfro realizara o sorteio sem a sun presenga, ou salvo situapao extraordinalia publicada em
Decreto Lei.

8.2. A Comissao de Licitagao podefa promover diligencias em qualquer fase da licha9ao, mos termos
do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2 .1 -. Erros no preenchimento da planima nao coustituem motivo para a desclassificapao da proposta.

A planilha poderi ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao Julgadora da Licitapao,

desde que nao haja majorapao do prego proposto.
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8.3 0 julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessao ptibhica que

podefa ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrdrio sera

o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via Email institucional) a todos os participantes.

8.4 A decisao da Comissao Especial de Licitagfro somente sera considerada definitiva, ap6s Despacho

de Ratificap5o ou Homologagao exarado pela Autoridade Maxima da Uhidade Escolar, que neste caso e o
Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARI0S

9. I A presents licitag5o correfa a conta dos seguintes recursos oreamentdrios:

DOTACA0 0RCAMENTARIA

Sequencial: 001

DESCRICAO

CODIGO DENOMINACAO

Uridade

2401

Orgamentala

GABINETE SECRETARIO DE ESTADO DA

EDUCACAO

Funcao

12

EDUCACAO

Subfimgao

122

ADMINISTRACAO GERAL

Programa

1008

EDUCACAO Qur QUEREMoS

Acao

2013

CoNSTRuCAo, AunLIACAo, REFORMA E
ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES

Grupo deDespesa

03

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte

100

RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade deAplicapao

90

APLICAC6ES DRETAS

Valor estimado R$ 329.231,90 (trezentos e vinte e move mi], duzentos e thnta e urn reals e noventa
centavos).
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10. I)A HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente intelpostos, o processo

licitat6rio sera submetido a apreciapao do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para homologapao da
licitagao e adjudicapao a(s) 1icitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s a(s) respectiva(s) para

assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

1 1 .1 . As controversias eventualmente surgidas quarto a formalizagao, execucao ou encerramento do

ajuste decolTentes desta licitapao serao submetidas a tentativa de conciliapao ou mediagao no ambito

da Camara de Conciliagao, Mediacao e Arbitragem da Administragao Estadunl (CCMA), na forma da
Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadunl n° 144, de 24 de julho de
2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitapao, acaso nao

puderem ser equacionados de forma amigavel, serao, no tocante aos direitos patrimonials disponiveis,
submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar

Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE

CONCILIACAO, REDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente ajurisdicao e tutela
do Poder Judicidrio parajulgamento desses conflitos, consoante Anexo I do Contrato.

13 DO CONTRAT0 E DA EXECUCAO
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13.1 0s servigos deverao ser executados conforme o memorial descritivo/especificap6es tecnicas,

planilha ongamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste

instrunento.
13.2 0 prazo para a assinatura do contrato sera de ate 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao
da licitante, se o convocado nao assinar o contrato em tempo habil, decaife o direito a contratapao,
somando com a previsao de possibilidade de prorrogapao do prazo, de acordo com o que estabelece o
art. 64, caput e §1°, Lei Federal n° 8.666/93.

±ae|Quando da assinatura do contrato a Contratada devera__apresentar:
a)

Prova de regularidade para com a Farenda Municipal (Tributos Mobiliatos), por

meiodeCertidaoexpedidapelaSecretariadeFinangasdoMunicipioondeosservigossefaoprestados;

b)

Prova de regularidade junto ao CADIN ESTADUAL - Cadastro Informativo dos

Creditos n5o Quitados de 6rgaos e Entidades Estaduais, mos termos do art. 6°, inc. I, da Lei Estadual
n° |9.754/17.

c)

Certidao Negativa de Suspeusao e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a

Administragao Pdblica, mos termos do § 4°, art. 5°, do Decreto Estadual n° 7.425/2011.

13.3 0s trabalhos deverao ser iniciados em ate 10 (dez) dias corridos ap6s a ordem de servigo emitido

pela Superintendencia de hfraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.

i3."

Podera o CONTRATANTE, a seu crit6rio exigiv o refazimento de qunlquer parte da obra realizada

pela contratada, sem qunlquer Onus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia t6chica

comprovada ou em desacordo com as normas, especificap6es ou com as determinag6es pre-estabelecidas no
termo de referencia e demais anexos ao edital, alem do recomendado pela fiscahzagao, mos termos do art. 69
da Lei Federal n° 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

i3.3.2

Fica a CONIRATADA obrigada tambem a apresentar a comprovagao de quitagao da obrigap6es

trabalhistas e previdencidrias, referente aos trabalhadores que executaram a obra, ben como as fiscais e
parafiscals.

13.3.3

A CONTRATADA 6 responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de

responsabilidade civil e danos contra terceiros.

i3.3.4

A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condic6es contratuais, os aciescinos ou supress6es nos

servigos contratados mos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.3.5

0s aciescimos ou supress6es aludidas no item anterior somente se darao mediante justificativa mahifesta

expressamente pela Superintend6ncia de Infraestrutura da Secretaria da Educa9ao ,

edkis
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A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira quahidade,

obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fomecidos pela Secretaria de Estado de
Educagao, atrav6s da Superintendencia de Infraestrutura e as modificap6es propostas e aprovadas pelo Setor
durante a execugao dos servigos.

14. D0 PRAZO DH ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.10s servigos deverao ser executados conforme descrito no Memorial DescritivoAlspecificag6es

Tecnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir

da emissao do autorizo formal, pela Superintendencia de lnfraestrufura ou Conse]ho Escolar da Unidade
Escolar Solicitante.
14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os serviqos dentro do prazo e nas condig6es

preestabelecidos sem manifestapao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a ds penalidades
deste Edital e legislap5o pertinente.

14.3 A fiscalizapao de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado

pela Secretaria de Estado de Educagao.
14.3 . I A16m das anotap5es obrigat6rias sobre os servigos em andamento e os programados, contratada

deverd recorrer ao Diatio de Obra7 sempre que surgirem quaisquer improvisa96es, alterap6es tecnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condig6es especiais.

14 .3 .2 Neste caso, tambem e imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade

de sua concordincia ou discordancia tecnica com o fato relatado.
14.4 Serao obrigatoriamente registrados no "Ditto de Obra":

14.4.1 PELA CONTRATADA:
14.4. I .1 As condig6es meteorol6gicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
14.4.1.2 As falhas mos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingerencia;
14.4.1.3 As consultas a fiscalizacao;

14.4.1.4 As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
14.4.1.6 As respostas as inteapelap6es da fiscalizapao;

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
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14.4.1.8 0utros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:
14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos mos sub-items anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificap6es, prazo

e cronograma;
14.4.2.3 0bservag6es cabiveis a prop6sito dos langamentos da contratada no Dialio de Ocorr6ncias;
14.4.2.4 Solng6es as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondencia

simultfnea para a autoridade superior;
14.4.2.5Restrig6esquelheparegamcablveisarespeitodoandamentodostrabalhosoudodesempenho

da contratada;
14.4.2.6 0utros fatos ou observap6es cujo registro se tome conveniente ao trabalho de fiscalizapao.

14.4.2.7 0 recebimento dos servi9os sera feito pela CONTRATANTE, ao termino das obras, ap6s

verificapao da sua perfeita execugao, da seguinte forma:
14.4.2.8 Plovisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizapao, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita da contratada.

14.4.2.9 Defmitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observapao, ou vistoria que
comprove a adequng5o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal
n° 8.666/93.

12.4.3 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exime a Contratada da responsabilidade civil pela
qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCA0 DOS SERVICOS

15.1 Cabers a Secretaria de Estado da Educapao, por meio da Superintendencia de Infraestrutura, a

coordenapao,supervisaoefiscalizapaodostrabalhosobjetodesteEditale,alnda,forneceracontratada,
os dados e os elementos techicos necessarios a realizagao dos servigos licitados.

15.2 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placa alusiva a obra, com
dimens6es, dizeres e simbolos a serem determinados pela Seeretaria de Estado da Educapao.

15 .3 Para emissfro do autorizo Formal, a CONTRATADA devefa apresentar:
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15.3.1 Ihas vias da Anotapao de Responsabilidade Tecnica de execngao (ART) ou Registro de
Responsabilidade T6cnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de

Arquitetura, Engenharia e Agronomia - Go fas (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via sera anexada a Prestagao de Contas e a outra sera

encaminhada a Gerencia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendencia de
Infraestrutura;
15.3.2 Didrio de Obras;

15.3.3 C6pia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

15.4 Durante a execngao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
15.4.1 C6pia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informag6es a Previdencia Social

(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previd6ncia Social, neste caso sera

vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;
15.5 0s empregados deverao estar devidanente identificados com cracha e fazendo uso de todos os
equipamentos de seguranga necessalos para o exercicio das tarefas.
15.6 Por se tratar de contratagao em regine de execugao empreitada por prego global, nao ha

possibilidade de formalizapto de termo aditivo visando
eventuais aciescimos de servieos, salvo mos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterap6es

qunlitativas, que nao configurem falha do 6rgao gestor na elaboracao do projeto ou desconhecimento por parte
da CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados, mos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93, e mos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragao, modificapao, aciescimos ou redng6es que impliquem alteragao do projeto da

obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educapao,
autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.
15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantha a solidez e a seguranga do

trabalho realizado, bern como os materials utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir

do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.
15 .9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecefa a data do ongamento a que a proposta se

referir.
15 . 10 Ao termino dos servigos, devefa ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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16.1 Todos quartos participarem desta hicitap5o ten o direito pdblico subjetivo a observfrocia do

pertinente procedimento, mos termos deste instrumento convocat6rio, da Lei Federal n° 8.666/93 e
legislapao vigente.

16.2 Dos atos decolTentes da execug5o deste Convite cabem recursos mos casos e formas determinados
pelo art.109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterap6es posteriores.

16.3 0 recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da intimapao do ato

ou lavIatura da ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissao de Licitapao da Unidade
Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissao de Licitapao comunicat as demais licitantes, que poderao
impugna-lo ou n5o por meio das contralTazdes, no prazo de 02 (dois) dias dteis.

16.5 i de responsabilidade da Comissao de Licitapao julgar os recursos e as contrarraz6es.

16.6 0 Presidente do Conselho Escolar ten por responsabilidade acatar ou nao o resultado de

julgamento da Comiss5o, no prazo de 02 (dois) dias dteis, contados do recebinento do julgamento,

proveniente da CONISSAO DE LICITACAO.
16.7 0s recursos preclusos ou intempestivos nao serao conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.10 pagamento sera via Transferencia Bancaria, Cartao de Pagamento do Banco do Brasil ou
outro definido em Portaria de Repasse emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na
forma de medigao, realizada pelo Fiscal da Superintendencia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovap5o do pagamento se dad por emissao de Nota Fiscal, que sera
preenchida com destaque do valor de retengfro de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdencia

Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESORERADAS, seguindo
o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n° 12.546/2011.

17.2.1 A identificagao da planilha de execugao da obra (Cherada/Desonerada) poderi ser averiguada
no Projeto Bdsico.

17.3 0 Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medig6es mensais, por Nota Fiscal

ou faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
17.3 .1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizapao;

17.3.2 Ptwa de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servieo (FGTS);
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17.3.3 Certidio de Regularidade de D6bitos em relapao a Tributos Mulcipais, expedida pela
Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se localiza, e___do local em que os .srfe€Q|seife

prestados.
17.3.4 C6pia da matricula -CEI -Cadastro Especffico Individual -da obrajunto ao INSS;

17.3.5 C6pia da GPS -Guia da Previdchcia Social com o ndmero do CEI da obra, devidamente

preenchida, sendo que o valor sera retido pelo Couselho Escolar, que efetura a devida quitapfro da
mesma;
17.3.6 C6pia de GFIP -Guia de recolhimento do FGTS e Iirformap6es a Previdchcia Social.

17.4 0s pagamentos serao efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou atrav6s de

medigao, devidamente atestada, por quem de direito, acompanhada dos docunentos mencjonados nos
subitens 15.3.1 a 15.3.3, deste Edital.

17.5 0s pagamentos serao efetuados ate o 30° (trigesimo) dia apds a data, devidanente atestada por
quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados mos sul>iteus 17.3 .1 a 17.3 .6 deste edital.

17.5.1 Na ocorrchcia de rejeicao da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreg6es, o prazo

estipulado no item 17.5, passat a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.
17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revis5o dos valores das parcelas do cronoglana fisico-

financeiro da proposta sera de 1 (urn) ano, contado a partir da data da apresentaeao do orgamento a
que proposta se referir.
17.7 Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serfro reajustadas pelo indice

Nacional do Custo da Constrngao - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula; M = V ( I / Io )
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao mss que completa a periodicidade de urn ano em relagfro a data do

orcanento/estimativa de preqos a que a proposta se referir.
Io - indice referente ao mss da data do ongamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.10 contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:
18.1.1 Por mrfuo interesse e acordo das partes;
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independentemente de intelpelagao judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem rna qualidade,

rna conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
18.I.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qunlquer indenizagao e

independente de intexpelapao judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou falencia da
licitante vencedora;
18.1.4 Nao cumprir qunisquer das clausulas contratuais, especificag6es, projetos ou prazos.
18.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificap6es, projetos e prazos.

18.1.6Alentidaodoseucumprimento,levandoaEquipet6cnicadaSuperintendenciadelnfraestrutura

a comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado.
18.1.7 0 atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisapao da obra, sem justa causa e previa comunicapao a SUPINFRA.
18.1.9 0 desatendimento as determinag6es regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.I.10 0 cometimento reiterado de faltas na execugao deste contrato, devidamente consignada no

Dialo de Obra.
18.1.11 A decretapao de falencia da contratada, ou dissolugao da Sociedade.

18.1.12AalterapaoSocialoumodificapaodafmalidadeoudaestruturadacontratada,queprejudique
a execngao do contrato.
18.1.13 0s casos de rescisao previstos mos items 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretarao as

consequ6ncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterap5es, sem prejuizo das sang6es

previstas neste contrato.

18.1.14 0 contrato poderi tambem ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugao da garantia,
se houver; os pagamentos devidos pela execueao do contrato ate a data da rescisao; o pagamento do

custo de desmobilizagao, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, desde que nao tenha concon.ido com culpa direta ou indireta, mos seguintes casos:
18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendencia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os

servigos alem do limite de 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugao do contrato, por

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pdblica, grave perturbaeao da

ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspens5es que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a contratada optal pela suspensao do cumprimento das obrigap6es assumidas ate que seja
normalizada a situapao.

de

::-Jft#rfe:tsS

Coordenac5o
Regional de Educacao de

ltapuranga

EiEEEEriEE]jEE

Secretaria de
Estado
da Educacao

a-I.^S

18.1.14.3 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE

decorrentes de obras, servigos ou fomecinento, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave

perturbagao da ordem intema ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao
do cumprimento de suas obriga96es ate que seja nomalizada a situncao.
18.1.14.4 A nfro liberapao, por parte da CONIRATANTE, de area, local ou objeto para execugao de

obra, servico ou fomecimento, mos prazos contratuals, ben como das fontes de materials naturais
especificadas no projeto.
18.1.14.5 Raz6es de interesse ptiblico, de alta relevfrocia e amplo conhecimento, justificados e

determinados pela maxima autoridade da esfera adminjstrativa a que esfa subordinado o Contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
18.1.14.6 A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato.

18 . I .14.7 0 presente contrato podefa ainda, ser rescindido, por rfutuo acordo, atendida a conveniencia

da Secretaria de Educapao, mediante autorizapao expressa do Secretario, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescis6ria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.I A recusa injustificada do adjudicatino em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrapao, caracteriza o descumprimento total da
obrigapao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.2

Pelo atraso injustificado na exeapto do objeto da licitapao, sem prejuizo das demais sang6es

regulamentares previstas, o contratado estari sujeito a aplicapao de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites mckimos :

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigapao, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou alnda na hip6tese

de negar-se a efetuar o reforeo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocapao;

H - 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parte do

fomecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao

cunprido;
in - 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao realizado ou
sobre a parte da etapa do cronograna fisico de obras n5o cumprida, por dia subsequente ao trig6simo.
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19.2.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sang6es previstas nesta Lei.

ig.3

A multa devefa ser recothida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da

data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.
ig.4

0s valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento

do pagamento ou de cieditos existentes na Secretaria de Estado da Educagao em relacao a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contradit6rio.
ig.5

As multas e outras sang6es aplicadas s6 podefao ser relevadas, motivadamente e por

conveniencia administrativa, mediante ato do Secretalo da Educap5o devidamente j ustificado.
ig.6

Pela inexecugao total ou parcial do objeto da ticha9ao, a depender da gravidade do

ato praticado, a Adminstrapao podera optar pela aplicapao da pena de Adverfencia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

ig.7

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de

suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais comina96es legais.
ig.8

As sang6es previstas mos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93

poderao ser aplicadas juntamente com inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa pr6via do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais titeis.
ig.9

A saneao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e de

competencia exclusiva do Secretalo de Estado da Educagao, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida
ap6s 2 (dois) anos de sun aplicagao.

ig.io Em qunlquer hip6tese de aplicagao de sang5es sera assegurado a licitante vencedora

o contradit6rio e a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 AI6m de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:
20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobat6rio de inexistencia de d6bito
relativo as contribuic6es sociais, na foma da Lei n° 8.212 de 24.07.91 ; (CND e FGTS) e c6pia da

proposta.
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20.1.2 A contratada devera manter preposto, com competencia tecnica e juridica e aceito pela

Secretaria de Estado da Educapao, no local da obra ou servieo, para represenfa-lo na execucfro do
contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREAGO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitapao, conforme determina a Lei n° 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolngao n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Minter "Equipe de Higiene e Seguranea do Trabalho" de acordo com a legislapao pertinente e

aprovagao da Secretaria de Estado da Educapao.
20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr6es desejados, para reposigao inediata dos

profissionais, mos casos de faltas, impedimentos, ben como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substitui9ao tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retome
a atividade mos im6veis desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Ap6s a apresentapao da proposta, nao sera admitida retificagao quarto a cotapao, ficando a proponente sujeita

as condig6es, prazo de entrega, garantia, marca do material e pre€o proposto para cumprimento do contrato.
21. 2 Havendo interesse do poder ptiblico, o presente instrumento poderi ser transferido, revogado total

ou parcial, tor reduzida ou aumentada a sun quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65
da Lei n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizap5o ou reclamapao, mos

termos da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora 6 vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando
obrigada, perante o Couselho Escolar, pelo exato cumprimento das obrigag6es decorrentes desta
licitapao.

21.4 Em observapao a Resolugao CODEFAT-224/99, obedecidas as exigencias legais; recomendamos

que as contratap6es dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As ddvidas surgidas, serao sanadas diretanente a CONISSAO ESPECIAL DE LICITACAO,
situada na LOCAL DA LICITACAO, no horirio das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias titeis, ou, Email: 5200000@seduc.go.gov.br

21.6 i facultada a Comissao ou Autoridade Superior, em qunlquer fase da licitapao, a promogao de
diligencia a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de

documento ou informapao que deveria constar originalmente da Proposta;
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21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitacao

afixado no quadro pr6prio de avisos da Comissao de Licitapao do Conselho Escolar ---------- /GO,

localizado na LOCAL DA LICITACAO, estando a Comissao de Licitapao a disposigao dos
interessados no horino de O8h as

12h e das

14h as

18h mos dias titeis, pelo e-mail:

5200000@seduc.go.gov.br

2].8 A nao solicitagao de informae6es complementares, por parte das proponentes interessadas,

implica na tdeita admissao de que as infomap6es tecnicas e juridicas foram consideradas suficientes.
21.9 0 foro para dirimir qunisquer quest6es oriundas da execugao do presente Contrato e o da Comarca
de Gojfnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qunlquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenacao Regional de Educacao,

Cu]tura e Esporte de Itapuranga em ltapuranga, aos 26 dias do mss de fevereiro 2021.

NONE
Presidente da Comissao Especial de Licitapao

Membro da Comissao: Nirce Pires da Silva

Th_-P_JJA-

Membro da Comissao: INDICACAO DA CRE Jos6 Aparecido de Oliveira
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ANExo I - pRaTETo BAslco

NESTE CASO. CADA UNIDAI)E ESCOIAR ThRA PROJET0 BASICO ESPECIFICO

ANExo H - CARTA DE APRESENTACAo DA DocuREr`ITACAo

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comiss5o Especial de Licitagao

Conselho Escolar xxxxxxxxxxx

Prezados Senhores,

_(none da pessoa Juridica)_ CNPJma n.°

, sediada _(enderego completo)_ tendo

examinado o Edital, vein apresentar a presente
documentapao para execugao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a)

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade tecnica apresentado

em nossa documentagao para este edital, sera o Responsivel Tecnicothegal que acompanhara a
execugao da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condig6es previstas nesta licitagao.

b)

A Declarapao de vistoria ou a Vistoria 6 assinada pelo representante da Pessoa

Juridica, tomando ciencia das dificuldades porventura existentes do local objeto de execugao dos
servigos.

c)

Que concorda com a retengao pelo Couselho Escolar do valor correspondente ao

percentual pertinente a prestacao de servicos, frente ao disposto na Resolugao n° 071 do INSS.

cl) 0 valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdencia Social nas planilhas
ONERADAS, seguindo o que determina o AI. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.
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c2) A identificapao da planilha de execngao da obra (Cherada/Desonerada) podera ser averigunda no
Projeto Basico.

c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para

efeito da retengao, o valor da mao-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela

CO~TADA.
d)

Que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sun habilitapao no presente

processo licitat6ria, assim como que esfa ciente da obrigatoriedade de declarar ocoITencias posteriores;

e)

Que nao mantem em seu qundro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horalo notumo de trabalho ou

em servigos perigosos ou insalubres, nao possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quntorze) anos;

I)

Que esfa de acordo e acata todas as condig6es previstas neste Edital, ben como as

constantes do termo de sujeigao do Edital, conforme Anexo Ill.

A documentapao para esta licitapao constituira em urn compromisso de nossa parte, observadas as
condig5es do Edital.

Localidade, aos

diasde

de

Carimbo, none e assinatura do Responsfvel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A fa]ta de alguma das informac6es deste anexo enseiari in INABILITACA0 da Pessoa Juridica.
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ANEX0 Ill - DECLARACA0 DE SUJEICA0 AOS TERMOS D0 EDITAL

A_(nomedapessoaJutdica)

esfa de acordo com o Edital CONVITE

n° 000/2021-Conselho Escolar xxxxxx2L DECLARA que:

01-Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi96es tecnicas, da minuta contratual, bern como de
sujeicao as condi95es fixadas pelo Conselho Escolar;

o2 -Esfa ciente das condig6es da Licitapao, que respondefa pela veracidade das inforlrag6es constantes

da documentagao e proposta que apresentar, e que fomecefa quaisquer informag6es e
documentap6es complementares solicitadas pela Comissao de Licitapao;

o3 - Ten o conhecimento de todos os projetos e da descrigao dos servigos e que as infomap6es

fomecidas sao satisfat6rias e corretas para a execngao dos servigos dentro do prazo previsto no
Edital;

o4 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificap6es fomecidas pela Secretaria de

Estado da Educagao as quais alocara todos os equipamentos, pessoal tecrico especializado e

materials necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar urn controle adequndo da
qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores
vizinhos;

o5 - Apresentafa mensalmente a fiscalizapao relat6rio consubstanciado, com dados essenciais dos

levantamentos e ensaios tecnol6gicos, para a avaliapao da qualidade dos servigos executados em
suas diversas fases;

o6 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necess5rios e relacionados
no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condig6es adequadas de utilizapao;

o7 - A qunlquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocapao de qunlquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitapao do

Conselho Escolar, sem Onus de mobilizap5o para esta, ainda que n5o previsto, em prazo compativel
com a necessidade que motivou a solicitapao;

o8 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o

cronograma fisico-fmanceiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
og Que executari a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
io - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder qualsquer diligencias junto ds instalap6es da pessoa

juridica e sua contabilidade e a terceiros, os qunis o licitante mantem transae6es comerciais.
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1 1 - Que cumprimos todas as nomas relativas a sadde e seguran9a no trabalho.

Localidade,aos

diasde

de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tat investidura.

Obs.: A falta de alguma das informac6es deste anexo enseiard na INABILITACAO da Pessoa Juridica.
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ANEXO IV - CARTA PROPOSTA
Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comiss5o Especial de Licitagao

Conselho Escolar xxxxxxxxxxxx

Prezados Senhores,

_(none da pessoa Jutdica)_, CNPJrm n.a

, sediada _(endereeo completo)_, tendo

examinado o Edital, vein apresentar a nossa Proposta Comercial para execugfro na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitapao cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de organento constante em nossa

proposta, cujo prego global 6 de RS
No prego proposto estao inclusas todas as despesas com materials e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao completa dos servigos

discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servieos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
oxpamentdria, qunntitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientap6es constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, 6 de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da data de sua apresentapao, ou seja, de sun abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de la qualidade, e ainda que a variapao
de q.uantidades sera de nossa inteira respousabilidade e que a garantia dos servi¢os sera de 5 (cinco)
anos.

Declarapao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-

fmanceiro constante deste Edital.
0 prego dos servigos constantes em nossa proposta 6 fixo e irreajustavel.
Localidade,aos

diasde

de

.

Carimho, none e assinatura do respousavel Legal da Pessoa Jutdica, com poderes para tat investidura.
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Secretaria de
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Hora :

h

Local:

Plocesso no:

None da Pessoa Juridica:

Razao Social:

Enderego da Pessoa Juridica:

CNPJ no,

Telefone:

Nome do Responsavel Legal:

CPF:

RG:

Orgao Exp. :

BAVCO:

Agencia :

Telefone:

Fax:

End. Residencial :

C/C :
Cel:

e-mall:

rfe crmLft»

Ccordenac5o
Regional de Educacao de
ltapuranga

-*^+*--=\

Secretaria de
Estado
da Educacao

I

ANHXO V- DECLARACA0 DE VISTORIA D0 LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comissao Especial de Licitagao

Conselho Escolar xxxxxxxxxxx

Declaro para os devidos fins, que

portador(a)

da C6dula de Identidade n°
CPF

no

representante

legal

da

Pessoa

inscrita

Juridica

no

CNPJ sob

n°

ten pleno conhecinento do local e das cercanias onde serao executados os
servigos, referente ao Convite n° 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Le gal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informac6es deste anexo enseiard na DESCLASSIFICACA0 da Pessoa

Juridica,
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ANEXO VI - DECLARACA0 DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comissao Especial de Licitagao

Conselho Escolar xxxxxxxxxxxx

(Nome

da

direito privado,

Pessoa

Juridica

inscrita

no

pessoa juridica

CNPIAff

sob

o

atraves de representante legal,
inscrito no CPF/hff sob o no

portador da RG n°

de

n°
(qualificar)

DECLRA, para

todos os fins de direito e sob as penas da lei, que nao possui em seus quadros de empregados e em seu coxpo

acionato c6njuge, companheiros ou parentes em linha reta ou cohateral, ate o terceiro grau, ou por afinidade, ate
o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissao ou fungao de confianca na Secretaria de

Estado de Educapao/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na realizagfro do certame e/ou na
posterior formalizapao contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridiea)

Obs.: A falta de alguma das informa.c6es deste anexo enseiari rm INABILITACA0 da Pessoa Juridica.
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ANExO VII - DECLARACAO DH SEGURANCA E sAfroE DO TRABALHO . SESMT

Data: 00.00.2021

Convite n.° 000/2021

A Comissao Especial de Licitagao

Conselho Escolar xxxxxxxxxx

0{ome

da

direito privado,

Pessoa

Juridica

inscrita

no

pessoa juridica

CNPIAff

sob

o

atrav6s de representante legal,

inscrito no CPF/hff sob o n°

de

n°

(none)'

(qunhificar)

DECLARA, sob

portador da RG n°

as penas da lei, que atenderd as Normas Regu]amentadoras da Portaria n° 3.214W8 do MTE, aphicaveis as

atividades objeto deste contrato, e, que ten condig6es de apresentar as documentap6es solicitadas na Instru¢o

Normativa n° 007#017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I -Projeto Bfsico.

Carimbo, nome e assinatura do responsivel Legal da Pessoa Jutdica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A fa]ta de alguma das informa¢6es deste anexo enseiard na DESCLASSIFICACA0 da Pessoa

Juridica,
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ANEX0 VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

Apessoajuridica

inscrita no CNPT no

de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
e do CPF no

por intermedio

portador (a) da Carteira de Identidade n°

DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sang6es

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para ser(em) responsavel(is)
techico(s) da obra objeto do CONVITE n° 000/2021, de acordo perfil indicado mos Artigos 8° e 9° da Resolngao

218/1973-CONFEA, apresentafa o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato com o
Conselho Escolar xxxxxxxxxx

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome - Identidade - CPF e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MINtJTA CONTRATUAL

Contrato n.0 xxxxx/2021 que celebram o col6gio Estadual

ENIRESA

eA

para os fins que especifica, sob as condig6es a

seguir descritas:

0 Col6gio Estadual xxxx, por intermedio do COMISSA0 ESPECIAL DE LICITACAO do
Conselho Escolar xxxxx, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa
juridica de direito ptiblico intemo, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho (none)
brasileira(a), (estado civil), residente e domiciliada em ........., inscrha no RG sob o n°

doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa

sob o no

SSP-GO, e no CPF

Pessoa

juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (none), portador da RG n .----------------------------- e
CPF N .--------------------- com seus atos constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada em ........................, na

inscrita no CNPJAff sob o n°

Inscrigao Estadual no ............

doravante denominada apenas CONTRATADA, ten entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade
com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sun alterap6es posteriores, o Contrato n°.000/2021,

conforme Edital Convite n.° 000#021

da Comissao

de Licitacao

da

SEDUC,

processo n.°

0000.0000.000.0000, sob o regime de exeapfro empreitada por prego dobal, mediante as clausulas e condig6es
a seguir delineadas.

I.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJET0
I.1 Coustitui objeto do presente ajuste a reforma e amplia¢o no Col6gio Estadunl xxxxx, na
cidade de xxxxxTGO, conforme Projetos e toda a Documentagao apresentada e relacionada, anexo,
que integram o edital, independente de transcrigiv.
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ITENS RELACIONADOS EM PLANILIIA.

SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES
SERVICO EM TERRA

FUNDACoES E Sor`DAGENS
ESTRUTURA

INST.ELET.ITnLEF6NlcA/CAB. ESTRUTURA
INSTALAC6ES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVISORIAS

IMPERMEABILIZACAO
COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORROS

REVESTIMENT0 PISO

MARCENrmA
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS

PINTURA
DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter cousignada em seu ato constitutivo a declaragao que entre as atividades a
serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
homologado nesta licitapao.

2 C=L_AUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIGACQES;

6RE Th jftyb

Ccordenacao
Regional de Educa¢5o de

Itapurahga

Secretaria de
Estado
da Educac5o

2.1 DA CONTRATANTE
2.1.1 Compete a Uridade Escolar, por interm6dio do Conselho Escolar:

2. I .1.1 Acompanhar e fiscalizar a execngao deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao

setor competente ;
2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materials a serem empregados

juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos

dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontari dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas mos
prazos legais.

2.1.1.5 Poderi a CONTRATANTE, a seu criterio, exigir a demoligfo para recoustrugao de qualquer

parte da obra, sem qualquer Onus para a CONTRATANIE caso essa tenha sido executada com impericia tecnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Nomas e Especificap6es, e ainda, em desacordo com as
deteminap6es da fiscalizapao, mos termos do artigo 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.I.1.6 Reter o ultimo pagamento em ate 5% do valor global da obra ate sanadas todas as

irregularidadesconstatadasecumpridastodasasformalidadeslegaisprevistasnocontratoparaentrega
da obra aos beneficiarios.

2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 A16m de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bdsico e demais

Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:
2.2.1.1 Executar regularmente os serviaps que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho de

objeto desta contratagao, em quntidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo
fiscal do contrato, qundo nfro atender satisfatoriamente;
2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materia.is de

prineira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fomecidos pela CONTRATANTE e ds modificap6es propostas e aprovadas
pela CONTRATANTE durante a execugfro dos serviaps;
2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servieo ofertado e por todas as obrigagdes trfoutal:ias e sociais

admitidas na execngfro do presente instrunento ;
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2.2.1.4 Responder pelos danos de qunlquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrim6nio de

terceiros que venha a sofrer o patrim6nio da CONTRATAVTE, em razao de apao ou omissao de prepostos da

CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 i expressamente vedada a subcontratacao do valor total do contrato, a subcontrata¢ao
parcial poderd ser possive] com anuencia da

titular desta Pasta, devendo apresentar o ]imite maximo e os servicos passiveis para a subcontratafao
parcial em relacao ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documenta¢ao de

regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato flrmado entre a adjudicatf ria e a pessoa juridica
subcontratada.
2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizap5o, compatibilidade, qualidade e pelo

gerenciamento centralizado da subcontratagao.
2.2.1.5 .2 A subcontratagfo parcial ficara himitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.5.3 0s servicos passivos de subcontratapao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estmtura Metalica;
c) Subestagao;

d) Estrutura Lajes (Pr6 - Moldadas);
e) Marcenaria;
ft Central de Gas:

g` SPDA ( Sistema de Protecfro contra Descargas Atmosfericas);
h) Esquadrias Methlicas, e;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificapao por parte

desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a repartieao ou ao interesse do servigo pbblico;
2.2.1.7 A CONTRATADA devera manter preposto, com competencia t6cnica ejuridica e aceito pela

CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para represenfa-lo na execngao do contrato.
2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagao pertinente e

aprovapao da CONTRATANTE.
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2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr6es desejados, para reposicao imediata dos

profissionais, mos casos de faltas, impedinentos, ben como, impedir que o empregado que cometer
falta disciplinar ou cuja substrfuigao tenha sido sohicitada pela CONTRATAr`ITE, seja mantido ou
retome a atividade mos im6veis desta;

2.2.1.10 A apao de fiscalizapao da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminapao completa do objeto e a indicap5o do n° do Convite,

Contrato e do Conv6nio Federal a que se referem, sob pena das mesrnas nao serem atestadas.
2.3 0s servigos sefao realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, ben

como a estrita obediencia as prescrig6es e exigencias das especificap6es da CONTRATANTE que
serao considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devefa, ihicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra,

com dimens6es, dizeres e sinbolos a serem deteminados pela CONTRATANTE.
2.5 A CONTRATADA e responsavel pelo profissional habilitado na execng5o de servicos de
modalidade el6trica, quando houver "Instalapao da Subestapao", os servigos deverao ser executados de acordo
com as atribuig6es constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolngao n.
218/73 e Resolngao n.1010/2005.

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato
de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitag5o
Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instrucao Normativa n° 007#017+GAB/SEGPI.AN, a qual dispde sobre

us procedimentos e requisites rm'nimos a serem seguidos nus contratos de terceiriz_£caQdr
se±£±£gs realizados pe]a Administracto Pdblica Estadual, relacionado ao cumprimento das

Normas Regtl]amentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada

deverd fomecer ao Orgao Contratante:
I - C6pia atualizada do Programa de Controle Medico de Saride Ocupacional (PCMSO) da Pessoa

Juridica Contratada ;
H - C6pias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da

CONTRATADA, que irao trabalhar nas dependchcias da unidade escolar;
in - C6pia atualizada do Programa de Ptevengao de Riscos Ambientai,s OPRA) da Pessoa Juridica

contratada;
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IV -Copia das Ordens de Serviap Individual e Especifica (elethca, trabalho em altura e espapo

confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irao trabalhar nas
dependchcias da unidade escolar;
v - C6pias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizapao dos treinamentos de seguranca em

conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os tral}alhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:

eletricidade (NR -10 Bdsico), m5quinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdyias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI fomecidos

aos empregados que irfo trabalhar na unidade escolar;

2.5.2 Ainda, cousideltndo o estlbe]eeido no Art. 5° da lustrucao Normative 07C017=

GAB/SEGPLAN,±Pessoa Juridica Contratada
fppprometerLse-i com es sequintes iteng` conforme ae erigencias leg±±=±
I

-Formar sua comissao Intema de prevengfro de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinapdes da NR-5 da Portaria 3 .214/78;

11 -Fornecer os Equipamentos de Protecao Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado

de conserva¢o e funcionamento, ben como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao
e reSstro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigat6rio por parte dos empregados em

areas/ atividades de risco dentro de que determina a NRrd, da Portaria 3.214#8 do MTE;
in - Registrar a Comunicapfro de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorfencia de qualquer acidente com

seus empregados nas dependencias ou a serviap da Unidade Escolar Contratante, ben como nos
ocorrides mos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagao de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os

quais os trabalhadores ainda nfro foram treinados, antes do ihicio da execugao das respectivas

atividades, quarto aos riscos inerentes a fungao e quanto ds medidas de controle existentes, em

atendinento ds Normas Regulamentadoras do MTE;
v - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se

necessato, solicitar o auxilio da contratante (verificar isto juridicamente) ;
VI - Providenciar as atualizap6es, anualmente ou sempre que necessalas, dos programas PPRA e

PCMSO para as atividades / serviaps contratados;
un - Providenciar a elaboragao das documentag6es exigidas para os tral]alhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidede (NR-10 Bdsico e SEP quando aplicavel)

maquinas e equipanentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;
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2.5.3 0 Diretor da Unidade Escolar contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagao vigente sobre satide e
seguranga no trabalho;

2.5.40descumprimento,aqunlquertempo,dasclausulascontratuaisoudalegislapaoreferenteasahde

e seguranga no trabalho, implicat na aplicapao de advertencia, multa e rescisao contratual, em caso

de reincidencia ou resistencia, respondendo por omissao quarto a falta por nao cunprir com as

exigencias de Segurapa e Sadde do Trabalho de acordo com a Nomas Regulamentadoras do MTE,
com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.5.4.10s docunentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fomecidos, no ato da assinatura

contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que os encaminhafa imediatamente ao :
*SESMT Pdblico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor RIblico, onde houver

(Goiania, Anapolis, Jataf e Quirin6polis) para
vaLidacao em 5 dias;

*Ou, onde nao houver SESMT, os documentos deverao ser fomecidos ao Diretor(a) da unidade
escolar, que serao apresentados ao FISCAL da obra, indicado pela Superintendencia de lnfraestrutura
da SEDUC, para regularizagao e fiscalizagao em atendimento das exigencias das Normas

Regulamentadoras do MTE -Mnist6rio do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TE_RCEIRA -D0 PRECQ__E CONDICOES DE PAGAMENTO I

REAJUSTAMENTO
3.1 D0 PAGAMENTQ
3 .1.1 0s servigos custarao a COI`ITRATANTE RS ...... co...co.„w ............
(..." ...... „ ................................................... ), que

serao

pagos

a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a pardr da apresentapfro das Notas
Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo pr6prio para a solugfro de debitos de

responsal>ilidade da CONTRATANTE.
3 .1.2 0 prego dos serviaps, constante desta clausula, permanecera inalterado ate sun conclusao.

3.1.3 0 Contratante pagara, a Contratada, o valor dos serviaps executades, baseado em medig6es

mensais, sendo que as faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizapao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviap (FGTS);
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3.1.3.3 Certidao de Regularidade de D6bitos em relapao a Tributos Municipais, expedida pela

Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se localiza.
3.1.3 .4 C6pia da matricula -CEI -Cadastro Especifico Individual -da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaracao Contabil -Afirmando que a Pessoa Juridica esfa em situagao regular e que os

servicos referentes a fatura apresentada esfao contabilizados.
3 .1.3 .6 Cdpfo do GFxp -Guia de recolhimento do FGTS e Informap6es a Previdencia Social.

3.2 0 pagamento se clara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de

retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdencia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencao de
3,5% para plahilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n° 12.546/2011.

3.2.IAidentificagaodaplanimadeexecugaodaobra(Onerada/Desonerada)podefaseraverigundano
Projeto Basico.

3 .2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhinento. Para

efeito da retengao, o valor da mao-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela

CONTRATADA.
3.3 Para o pagamento da la medigao, a CONTRATADA devefa, alem dos docunentos enunerados
no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar c6pia das Anotap6es de Respousabilidade Tecnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

3.4 D0 REAJUSTAMENTO
3.4.1 Para efeito de reajustanento, a periodicidade sera de 01 (un) ano, contado a partir da data de

apresentapao do orquento a que a proposta se referir, confome defihido no item 14.8 do Edital.
3.4.2Ap6soperiodode01(urn)uno,asparcelasremanescentesseraoreajustadaspeloindiceNacional

do Custo da Constrngfro -OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M = V ( I / Io )
Cinde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - fndice referente ao mss que completa a periodicidade de urn ano em relaeao data do orcamento a

que a proposta se referir,

Io - indice referente ao mss da data do orcamento a que a proposta se referir.

edhife

qprife f f i

Ccordenacao
Regional de Educacao de
ltapuranga

Secretaria de
Estado
da Educac5o

4€LA!±S±lLA_Q!IABIA-DOSRECURSOSFINANCEIROS[J2QBCAMENTds
4.1 A presente licitagfro conefa a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

SCLAUSU±AQlzEEA,-PA]±GE_N+±g±±LropRAzoEDAPROREou_AcfiQ

5.10presenteContratovigefapeloprazonecessinoaexecngaodoobjeto,vinculadoaoCronograma
Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisapao formal da obra,

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugao, ben como o prazo de vigencia contratual,
que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada a publicapao do

extrato no Dialio Oficial do Estado - DOE
5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugao do Contrato, todas as condig6es de
habilitapao e qualificapao exigidas na licitapao.

5.3 PRAZO
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5.3.10 prazo concedido para conclusfro total dos servigos sera confome estabelecido pela Portaria e
Cronograma Fisi co-Financeiro.

5.4 pROREOGAcife
5.4.10 presente instrunento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n° 8.666ro3 e a legislapfro pe]thente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAC±Q

6.1 A fiscalizagao de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela

Superintendencia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caberi a contratada o fomecimento e manutengao de un DIARI0 DE OBRA permanentemente
disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao, aquisigao e guarda 6 de

inteira respousabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, c6pia do malio de
Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.
6.3 As observap6es, dtividas e questionamentos tecnicos que porventura surgirem sobre a realizagao

dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizagao no Didrio de
Obra, e, aquela se obriga a dsr ciencia dessas anotag6es no pr6prio Livro, atraves de assinatura de seu
Engenheiro RT.

6.4 Alem das anotap6es obrigat6rias sobre os servigos em andamento e os programados, a

CONTRATADA devefa recorrer ao Dialo de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisag5es,
alterap6es techicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condig6es especiais.

6.4.1 Neste caso, tambem 6 imprescindivel a assinatura de ambas as partes no liVIo, como formalidade

de sua concordincia ou discordincia tecnica com o fato relatado.
6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART's do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra

devefao permanecer no canteiro. 0 Diino de Obra 6 destinado a registrar as ocorrencias, naturais ou
n5o, relevantes para o andamento dos servi9os, cujas anotap6es deverao ser realizadas diariamente.
6.5 Sefao obrigatoriamente registrados no "Diino de Obra":

6.5.I PELA CONTRATADA:
6.5.1.1 As condig6es meteorol6gicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.5 .1.2 As falhas mos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingerencia;
6.5.1.3 As consultas a fiscalizacao;
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6.5.1.4 As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.5.1.6 As respostas as interpelag5es da fiscalizapao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5 .1.8 0utros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos mos sub-items anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificap6es, prazo
e cronograma;

6.5.2.3 0bservag6es cabiveis a prop6sito dos langamentos da contratada no Dialo de Ocorrencias;
6.5.2.4 Solug6es as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondencia

simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrig6es que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho

da contratada;
6.5.2.6 0utros fatos ou observap6es cujo registro se tome conveniente ao trabalho de fiscalizapao.

7 CLAUSULA SETIMA -DO RECEBIMENTO DOS SERVICQS

7.1. 0 recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao t6rmino das obras, ap6s
verificapao da sun perfeita execngao, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhanento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicapao escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em ate 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela

autoridade competente, mediante temo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o deeurso do
prazo de observapao, ou vistoria que comprove a adequapao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hip6tese de oconencia das situag6es

previstas no art. 69, sera contado novo prazo, ap6s os ajustes necessinos.
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8 _CI,AUSULA 0ITAVA - DA EXECUC±9
8.1 Para a exeoueao do contrato, o recebinento do seu objeto e a fiscalizapfro sera confiado ao setor

competente da SEDUC;
8.2 A contratada s6 podefa executar os serviaps se tiver uma autorizapfro pievia por escrito da SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deved apresentar o Diino de Obra com Termo de Abertura.
8.3.1 A c6pia do "Diino de Obra" que comprove este acompanhamento pelo tecnico vinculado a

contratada em epigrafe, fara parte integrante da PLestapao de Contas sob a pena de nao proceder ao pagamento de
parcelas, caso este nao esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Ap6s o inicio da obra o Didrio ndo podefa salr da Uridade Escolar sem autorizacao da SEDUC.
8.5 Ap6s a verificagfro da qualidade dos serviaps objeto deste edital, em conforridade com a
especificap5o, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podefa o CONIRATANTE, a seu crit6rio exigir o refazinento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qunlquer Onus para o mesmo, caso essa teiiha sido executada com

impericia tecnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificap6es ou com as

determinap6es pre-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, alem do recomendado
pela fiscalizapfro, mos temos do art. 69 da Lei 8666ro3 e as normas da Lei n° 8.078roo.

8.7 0s serviaps deverao ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Tdenicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contarda data emi.ssao da ordem de servigo.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES
9.1 Por se tratar de contratapao em regime de execngao empreitada

por prego global, nao ha

possibilidade de formalizapao de termo aditivo visando eventuais acr6scinos de servigos, salvo mos

casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterap6es qualitativas, que nao

configurem fatha do 6rgao gestor na elaborapao do projeto ou desconhecimento por parte da
CONIRATADA do local onde os servicos serao realizados, mos temos do §3° do art. 65 da Lei
Federal n°. 8.666/93, e mos limites fixados no §2° do referido artigo.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.

io.I

O contrato podera ser rescindido mos seguintes casos: 10.1.I Por mrfuo interesse e acordo

das partes;
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io.I.2 Por inexecngao total ou parcial do contrato enseja a sun rescisao, com as

consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

io„ Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizag5o
independentemente de interpelagfro judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem rna qualidade,

rna conduta ou perdurar continuada indispohibilidade dos servigos;
io.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizapao e

independente de interpelapao judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou falencia da licitante vencedora;
io.1.5 Nao cumprir qunisquer das clalisulas contratuais, especificap6es, projetos ou prazos.

io.1.6 Cumprir irregularmente as cfausulas contratuais, especificap6es, projetos e prazos.

io.17 A lentidfro do seu cumprimento, levando a Equipe tecnica da Superintendencia de

Infraestrutura a comprovar a inpossibilidade de conclusao
da obra no prazo estipulado.
io.1.8 0 atraso injustificado no in{cio da obra.

io.I.9 A paralisapao da obra, sem justa causa e previa comuhicapao a Superintendencia de

Infraestrutura - SUPINFRA.
io.1.loo desatendimento as determinag6es regulares dos Engenheiros Fiscais.

io.1.Ilo cometimento reiterado de faltas na execngao deste contrato, devidamente

consignada no Ditto de Obra.
io.1.i2A decretapao de falencia da contratada, ou dissolu9ao da Sociedade.

io.1.i3A alterapao Social ou modifica9ao da finalidade ou da estrutura da contratada, que

prejudique a execucao do contrato.
io.1.i40s casos de rescisao previstos mos items 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretarao as

consequencias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterag6es, sem prejuizo
das sang6es previstas neste contrato.
io.I.i5 0 contrato podefa tambem ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugao da garantia, se houver; os

pagamentos devidos pela execngao do contrato ate a data da rescisao; o pagamento do custo de desmobilizapao, e

o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver soffido, desde que nao tenha concorrido
com culpa direta ou indireta, mos seguintes casos:
io.1.i5.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendencia de Infraestrutura suprimir os servi9os alem

do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
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io.I.15 2 Qunndo o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execngao do contrato, por

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptiblica, grave

perturbapao da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o

mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensao do cumprimento das
obrigap6es assumidas ate que seja nomalizada a situngao.
io.1.i5.3 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE

decorrentes de obras, servigos ou fomecimento, salvo

em caso de calamidade ptiblica, grave perturbagao da ordem intema ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigag5es ate que seja normalizada a situngao.
lolls.4Anaoliberapao,porpartedaCONTRATANTE,dedrea,localouobjetoparaexecugaodeobra,

servigo ou fomecimento, mos prazos contratuals, ben como das fontes de materials naturais
especificadas no projeto.
io.1.i5.5 Raz6es de interesse ptiblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e

deteminados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esfa subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
io.I.15.6 A ocorrfencia de caso fortuito ou de forga maior, regularinente comprovada, impeditiva da

execugao do contrato.
io`i.15.7 0 presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mrfuo acordo, atendida a converiencia

da Seeretaria de Educapao mediante autorizapao expressa do Secretato, tendo a contratada
direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig5o rescis6ria.

1 1 . CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatalo em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instmmento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Admiinstrapao, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.
11.2 Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitapao, sem prejuizo das demais sane6es

regulamentares previstas, o contratado estari sujeito a aplicapao de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos :

I -10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento

totaldaobrigapao,inclusivenoderecusadoadjudicatalioemfimarocontrato,ouaindanahip6tese
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de negar-se a efetuar o reforeo da cangao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sun
convocapao;

11 - 0,3% (tres d6cimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parte do

fomecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao

cunprido;
IH - 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao realizado ou

sobreapartedaetapadocronogramafisicodeobrasnaocumprida,pordiasubsequenteaotrig6simo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administrapao rescinda unilateralmente o

contrato e aplique as demais sanc6es previstas
nesta Lei.

11.3

A multa devefa ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da

data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educapao.
ii.4

0s valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento

do pagamento ou de cieditos existentes na Secretaria de Estado da Educagao em relaeao a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.
1 I.5

As multas e outras sang6es aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por

conveniencia administrativa, mediante ato do Conselho Escolar, devidamente justificado.
11.6

Pela inexecugao total ou parcial do objeto da lichacao, a depender da gravidade do

ato praticado, a Administrapao podera optar pela aplicapao da pena de Adverfencia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

ii.7

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de

suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominag6es legais.
11.8

As sang6es previstas mos incisos I,Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93

poderao ser aplicadas juntamente com inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa pievia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.
11.9

A sangao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 6 de

competencia exclusiva do Secretalo de Estado de Educapao, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser requerida
ap6s 2 (dois) anos de sua aplicapao.

edbefo

Frfurty rffl

Ccordenac5o
Regional de Educacao de
Itapuranga

Secretaria de
Estado
da Educacao

-i.:-j±+``.-

GOI^S

1 1.io Em qunlquer hip6tese de aplicagao de sang6es sera assegurado a licitante vencedora

o contraditorio e a ampla defesa.

12. £LAusuLA DEclMA SEGUNDA -DA cONclLIACAO E MEDIAcife

12.1 As controv6rsias eventualmente surdrdas quarto a formalizapao, execugao ou encerramento do

ajuste decorrentes desta licitaeao, chanamento ptiblico ou procedimento congenere, serao submetidas

a tentativa de conciliapao ou mediagao no ambito da Camara de Conciliapao, Mediaeao e Arbitragem
da Administracao Estadunl (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadunl n° 144, de 24 de julho de 2018.

13 . CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CLAUSULA COMPROMISS6RIA

13. I Os conflitos que possan surgir relativanente ao ajuste decorrente desta licitagao, chamamento
ptlblico ou procedimento congenere, acaso nao puderem ser equacionados de forma arfugavel, serao,
no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forum da Lei n° 9.307,
de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadunl n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-

sedesdejaparaoseujulgamentoaCAMARADECONCILIACAO,REDIACAOEARBITRAGEM
DAADMNISTRACAOESTADUAL(CCMA),outorgandoaestaospoderesparaindicarosdrbitros
e renunciando expressamente a jurisdigao e tutela do Poder Judicialio para julgamento desses
conflitos, consoante iustrumento em Anexo I.

14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO REGISTRO

14.10 contrato devefa ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de
14/12/66 e resolugao 425, de 18/12/1998, do

CONFEA.

15. CLAUSULA DECIMA QIJINIA -DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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15.1ACONTRATADAgarantrfeasolidezeasegurangadotrabalhorealizado,bemcomoosmaterials

utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

16.

_CLAUSULA DECIMA SEXTA-DA PUBLICAC£Q

16.10 presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo
descrito no artigo 61, paragrafo tinico, da Lei Federal n° 8.666/93, a contar da data da sun assinatura.

17.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -DA VINCULAC£Q

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n° 000/2021, vinculando-se ao
Processo n° 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 -0 foro para dirimir quaisquer quest6es oriundas da execugao do presente Contrato 6 o da
Comarca de Goiania do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.
18.2 A execapao do presente Contrato, ben como os casos omissos, regular-se-a pelas cfausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito ELblico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da

Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII,
da Lei n° 8.666/1993 e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duns) vias de
igual teor, na presenga de (02) duns testemunhas.
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Conselho Escolar xxxxxx, em xxxxx (none do Municipio), aos

dias do mss de

202 I .

NOME
Presidente do Conselho Escolar

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

None:

Nome:
RG n. 0:

RG n. 0:
CPF n. 0:

CPF n. 0,

.tl.
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ANHXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACA0 ESTADUAL

I)

Qualquer disputa ou controv6rsia relativa a intexpretapao ou execugao deste ajuste,

ou de qualquer foma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimonials dispohiveis, e que
nao seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizapao de tentativa de conciliapao

ou mediapao), deveri ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, mos temos das normas de

regencia

da

CAMARA

DE

CONCILIACAO,

REDIACAO

E

ARBITRAGEM

DA

ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2)

A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA

ADMNISTRACAO ESTADUAL

(CCMA)

sera composta por Procuradores

do Estado,

Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO,
podendo funcionar em Comiss6es compostas sempre em nhmero impar maior ou igual a 3 (tres)
integrantes (albitros), cujo sorteio se clara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114,

de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagao das normas de seu Regimento Intemo, onde cabivel.

3)

A sede da arbitragem e da prolapao da sentenga sera preferencialmente a cidade de

4)

O idioma da Arbitragem sera a Lingua portuguesa.

5)

A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do

Goiania.

ordenamento juridico ao merito do litigio.
6)

Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regencia (incluso o seu

Regimento Intemo) da CAMARA DE CONCILIACAO,REDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMNISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n°
13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de juno de 2018 e na

Lei Estadunl n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga tfulo executivo vinculante

entre as partes.

7)

A sentenga arbitral sera de acesso ptiblico, a ser disponibilizado no sitio eletr6nico

oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hip6teses de sictlo previstas em lei.

8)

As partes elegem o Foro da comarca de Goifroia para quaisquer medidas judicials necessatas, incluindo a

execngao da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devefa ser imediatamente

comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E AREITRAGEM DA ADNINISTRACAO
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ESTADUAL (CCMA), e nao implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a
existencia, validade e eficacia da presente cfausula arbitral.

Conse]ho Escolar xxxxx, em Goiania, aos

dias do mss de

de 2021.

CONTRATANTE:

NOME
Presidente do Conselho Escolar xxxxx

NOME
1 ° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:

NOME
Pessoa Juridica xxxx
Gofahia, 04 de janeiro de 2021 .
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