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CO0RDENACAO REGIONAL DA EDUCACAO DE ITAPURANGA

EDITAL DE LICiTACAO N° 004/2021

CONSELHODEC00RDENACAOREGIONALDEEDUCACAO,CULTURAEESPORTEDEITAptJRANGA

MODALIDADE

Convite n® 004/2021

DATA DEABERTURA

20/04re02i

HORARIO

09:00h

OBJETO

Contrata¢ao de empresa de engenharia prra REFORMA na Escola Estadul JOAQU"ANTONIODEOLIVERA,nomunicipiodeItapuranga-cO,conformeProjetos,PlanimaOr¢amenffiria,MemorialDescritivoeCronograrmFisico-financeiro,queintegramesteedifal,independentedetranscricao.

TIPO

Menor preco, regime de execu€ao empreitada por preap global

LOCAL

Sala de reuniao da C00RDENACAO REGIONAL DA EDUCACAO DE ITAPUENGA
localizada na Rua 44, atual Joao do Couto Rosa, n° 249, Qd:04, Lt: 06 - 1° andar - Centro

FONE

(62) 3312-1499 / 1420

PROCESSo No

202100006012898

INTERESSADO

CONSELHO DE C00RDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA I
ESPORTE DE ITAPURANGA

CONVITE N° 004/ 2021

0(A)PresidentedaComissaodeLicitapaodoConselhodeCoordenacaoRegionaldeEducacao,CulturaeEsporte
de Itapuranga, doravante denoninada apenas Comissao, designada pela Portaria n° 17/2021, de 05/04/2021, toma
ptiblicoaosinteressados,queestarareunidaas09:00horasdodia20/04#021,naCoordenapfroRegionaldaEducapao
de ltapuranga na Rua 44, atual Jofro do Couto Rosa, n° 249, Qd:04, Lt: 06 - 1° andr - Centro, nesta cidade, a fin de
receber,al>rireexaminarDocumentapaoePropostasdasEmpresasquepretendanparticipardoConviten°004/2021,

processon°:202100006012898,eniapfgrafe,dotipoMg=g±pE§£g,±§g±p±eJlee]l§quca:g.anpe±±givrmEEQJEL,
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esclarecendoqueapresentelicitapaoseraregidapelasnomasestabelecidasnesteEdital,naLeiFederaln°8.666,de21
dejunhode1993,LeiComplementarn°123,de14dezembrode2006,comasalterag6escontidasnaLeiComplementar
n°147de07deagostode2014eLeiComplementarn°155de27deoutubrode2016.

Nahip6tesedenaohaverexpedientenadataacimaficaapresentelicitapao,automaticanente,trausfiindaparao
primeirodiatitilsubsequenteaquele,namesmahoraelocal,salvopormotivodeforgamaior,ouqualqueroutrofatorou
fato imprevisfvel

I. DO 0BJETO
1.IContratapaodeempresadeengenhariaparaI.eformnoEscolaEsfadualJoaquimAnt6niodeOliveira,no
municipiodeltapuranga-GO,conformeProjetos,PlaniThasOrganentdiaMemorialDescritivo,e,CronogranaHsicoFinanceiro,queintegranesteedital,indapendentedetranscrigfro.
1.20contratovigerapeloprazonecessinoaexecugaodoobjeto,vinculadoaoCronogranaFisico~Financeiro,deforma
queseiniciacomaChdemdeServieo,sendoqueaparalisaeaofomaldaobrfldeteminadapelaCO~TANTE,
suspendeoprazodeexecu9fro,bemcomooprazodevigencjacontTatual,quevoltaraacorreT,peloseusaldo

remanescente, qundo da retomada da obra.

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.ISomentepoderfroparticipardopresenteConvitePessoaJuridicaespecializadasnoramo,legahaenteconstituidas,
que satisfapam as condic6es estabelecidas neste Edital.

2.2ApresentelicitapacficaraacargodaComissaodeLicitapac,aqulcompetifa:
2.2,1Receberosenvelopesdocumentapaoepropostas;

2.2.2Exarninaradocuneutapao,habilitandoounaoosparticipantes,deconfonmidadecomasexigenciasdoeditaleleis
pertinentes ao certane;

2.2.3Procederaojulganentodaspropostas,observandoosfatoresdo"CriteriodeJulganento",constantesdoitem08
deste instrunento ;
2.2.4LavIarafacircunstanciadaacadafasedoprocedimentolicitat6rio,relatandoosfatosedecis6esquevieremaser
tomadas.

2.2.5Infomarosrecursosqueporventuraforemapresentadoscontraosseusatosnapresentelicitapfro;
2.2.6Submeteraapreciagaosuperiorasdecis6esproferidaspelaComissac,quenestecaso,aopresidentedoConselho
Escolar.

2.2.7Promoveradivulgapfodosseusatospertinentesaoprocedimentolicitat6rio,atrav6sdoquadropr6priodeavisosda
ConrissaodeLicitapao,naPrefeitur¢noF6rum,porpublicapsonoe-mailinstitucionaldaUnidadeEscolaratodosos
participantes, e, Ditto Oficial do Estado - DOE, confome o caso.
2.3Poderao,acritdriodaComissao,serdesconsideradoserrosouomiss6esirrelevantesquenaoresultememprejuizos
paraoentendimentodapropostaeparaoseujulganento,ouparaoserviapphblico.

Z4ALicitagaocontemosAnexosabaixorelacionadososquaisfazenpartesintegranteseinsepafaveisdesteeditalpara
[odos os efeitos legais:

INEXO I a)

Projeto Bdsico

EF65fa
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b)

Plndtha aprmenttha;

a)
d)
e)
I)

Cronograna FJsieo-Finaneeiro;
Memorial descritivo/espeoificag6es tecnicas;
Detalhamento de encargos social e do BDI:
Projetos Executivos;

g)

Parcela de maior relevancia

h)

ART's

ANEXO 11 -

ANEXO Ill ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII ANEXO IX -

-

-- _:JiEi=

CartadeApresentapfrodaDocunentapao(Mode]o)
Declarapfro de Sujeigao do Edital (Modelo)
Carta Apresentapfro Proposta (Modelo)
Declarapao de Vistoria (Modelo)
Declarapao de Parentesco (Modelo)
DeclarapaodeSeguraneaeSaddedoTrabalho-SESMT(Modelo)
Minuta Contratual
Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2.50Editaletodaadocumentacfrotdemica:planilhasedetalhamentos,encontram-sedisponiveisnaUnidade

EscolarjuntoaComissaodeLicita€ao/Coordena€aoRegioml.

3 DA PARTICIPACAO

¥±ir-==

3.1SomentepoderaoparticipardopresenteConviteasPessoasJuridicasqueatenderematodasasexigencias,inclusive
quantoadocunentapaorequeridanesteeditaleaindaquecontivernoseuramodeatividade,inseridonoContratoSocial
emvigor,devidanenteregistradonaJuntaComercial,afaculdadeparaexecngaodoservi9o,constantedosAnexosdeste

edital.

3.2Aparticipacaonalicitapaoimportatotalein.estritasubnrissaodosproponentesascondig6esdesteEdital.

3.3Nenhunapessoafisica,aindaquecredenciadaporprocuragaolegal,podchrepresentarmaisdeunlicitante.

3.4NAopoDERAoCoNCoRER,DIRETAouINDmETAMENTE,NESTALICITACAo:

3.4.IPessoaJuridicaConcordatalaouemprcoessodefalenciqsobconcursodecredores,emdissolucaoouem
riquidapao;

3.4.2PessoaJuridicaqueestiversuapensatemporarianentedodireitodelicitareimpedidadecontratarcomaSecretaria
_ _ __-_-_ -----,-,-,-- ILrr`.`+i`..+ `i`+ `^+iLILLalaJ `^+iJJ a ot;I;I-(;;La]
AaFfi+^A^A^E.J.._^^=_ __1_ _. __
.
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deEstadodaEducapfro,pe]opREodeate02(aois)anos.Estevetoocondremqualquerumadasfasesdestalicitapao.
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3.4.3PessoaJutdicaquefordeclaradainid6neaparalicitarecontratarcomaAdministragaoPhblicaFederal,Estadul
ouMunicipalenquantoperduraremosmotivosdeterminantesdapurigaoouat5quesejapromovidaareabilitapao,na
formadaLei,peranteapr6priaautoridadequeaphicouapenalidade,circunstinciaquesujeitaraoresponsivel,caso
participenestacondigao,apenaprevistanoart.97,paragrafotinico,daLein°8.666/93.Estevetoocorreraemqualquer
uma das fases desta licitapao.

3.4.4Pessoafisicaoupessoajuridicaquetenhanielaboradooprojetobdsicooudeexecugfo,ouseja,PessoaJuridica
que,isoladanenteouemcons6rcio,sejarespousavelpelaelaborapfrodoprojetooudaqunloautordoprojetosejas6cio,
dirigente ou reaponsavel tecnico, ou integrante da equipe tecnica, confome disposto no artigo 9° incisos I e 11 da Lei
8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladanente ou em cons6rcio, responsavel pela elaborapao do projeto bdsico ou executivo ou da
qunl o autor do projeto seja dingente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5°/o (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel tdenico ou subcontratado.

3.4.6 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitarjunto ao CADFOR -Cadastro de Fomecedor da SUPRILOG Superintendencia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Estado da Admhistra9ao do Estado de Goias - SEAD;

3 .4.7 Pessoa Juridica que esteja reunida em cons6rcio ou grupo de empresa.

3.4.8 Pessoa Juridica que nao atenda as exigencias deste Edital.

3 .4.9 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n° 8.666/93 ;

3.4.10 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria da Educapao, nfro demonstrem
situaeao regular pare com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS no cunprimento
dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitapfro. Caso ocolTa, serao as
respectivas licitantes inabilitadas.

3 .6 E facultado a licitante a presenga do diretor, s6cio ou representante legal na sessao de abertura do presente Convite
nfo excluindo, por5m, a exigencia de apresentapao do documento constante do item 05 - Da DocunentapaoAlabilitapao,
deste edital.

3 .7 Somente tefa o direito de usar a palavra, rubricar a documentapao e propostas, apresentar reclanag6es ou recursos e
assinar atas, o rapresentante legal da Pessoa Juridica, comprovadanente constituido.

3.8 Quando da participapfro de Pessoa Juridica filial em none pr6prio, somente sera aceita se expressanente autorizada
pela matriz, salvo por determinapao estatutala, que tanbem devera ser comprovada. Neste case, toda docunentapfro
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 madiz).
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3.9NocasodeparticipapaodaPessoaJun'dicamatriz,todadocunentapfoexigidaseraaelarelativa,naosendoaceito
nenhum documento referente a filial.

3.10Aslicitantesinteressadasdeveraoapresentarnodia,horinoelocaldeaberturadestalicitagfro,mencionadosno

g:;gag:[s°ed]::#g;,as£°d¥:Spa=:IfLjc;:£a:'£bdft¥ul=gD%C€%#r#°£€£%9eifefdinosc¥:n::inTtulgv6lucros

"PROPOSTA",contendoemsuaspartesextemasal6mdarazaosocialdaPessoaJuridicalicitante,aindicapaocomos
seguintes dizeres:

"Conselho de Coordenafao

Regional de Educacao, Culfura e
Esporte de Itapuranga

COMISSA0 DE LICITACA0
CONVITE N° 004/202|'..

3.llAComissaodeLicitapaonfroseresponsabilizaraporpropostase/oudocunentosquenaoforementregues
diretanente a mesma no horalo e data estabelecidos neste iustrmento.

3.12Ap6sahoraedataestchelecidasnestelnstrumentoConvocat6rio,comtoleranciade15(quinze)minutos,nenhun
documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1Asinfomap6eseesclarecinentosdeddvidasquantoaoEditaleseusanexos,poderaosersolicitadospeloe-maldo
ConselhoEscolarouporexpedienteprotocolado,dirigidoaComissfodeLicitapto-CL,sitlradriENDERECODA
ESCOLA, ate 02 (dois) dias hteis antes da data fixada para abertura da sessao phblica.

4.20editalpodedserimpugnado,porqualquerpessoaoulicitante,enat602(dois)diastiteisantesdadatafixadapara
abertura da sessto pbblica.
4.3 Decaha do direito de impugnar, perante a administrapfo, os terlnos deste edital de licitapao aquele que, tendo-o
aceitosemobjeg5o,vieraapontar,dapoisdaaberturadostrabathoslicitat6rios,fialhasouirregularidadesqueoviciarem,
hip6tese em que tal comunicapao nao tern efeito de recurso.

4.4Acolhidaaimpugnagaocontraoatoconvocat6rio,seradefiridaepublicadanovadatapararealizagaodocertane,se
forocaso.Qualquermodificapaonoeditalexigediunlgapaopelamesmaformaquesedeuotextooriginal,reabrindo-se
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alterapao nao afetar a formulapao das
propostas, mos temios do §4° do art. 21 da Lei n° 8.666/93.

4.5 As impugnap6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certane.
4.6 0s esclarecimentos prestados ds Pessoas Juridicas licitantes, bern como eventuais alterag6es no edital, estarao
disponiveisjuntoaConrissaodeLicitapaodoConselhoEscolar,naopodendoaslicitantes,emqualquerhip6tese,
alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
"Conselho de Coordem¢ao

Regional de Educacao, Culfura e
Esporte de ltapuranga"
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COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N°. 004 #02|
ENVELOPE No. oi _
DOCUMENTACAO

5J A "Docunentapfro" devefa ser apresentada em un hico inv6lucro, devidanente lacrado, contendo os dizeres
mencionadosnosubiten3.10,desteedital,preferencialmente,enpapeltimbrado,01(tina)viadecadadocunento,
contendooninerodoCNPJ,hscrio6esMunicipaleouEstadual,endereap,e-malLtelefone/celular,etc.,devendosuLas
prfuassernuneradssequencialmente,comtodasaspaginasrubricadassendoaditimapaginqdatadaeassinadapelo
rapresentante legal, e conterS obrigatoriamentq sob pena de inabflitapfo da proponente, os docunentos abaixo
relacionados.

5%ir:iL:aadroa,£anfs:reohnaob€%a#hR°SpnLqLC#oaq::nsc?\%%np4?3FDERE^anpresent.ar..dprldaapentehorologadoe

a%Aa#ZFaod%£st3fifRGCT%F3r5p:a:I:nph%sFo.:^S,i^irj.!di^;|fjlS_iLf_PfTffE3Ffts::;ifii;fE:iifiila££fff::£f%r'£ean:oareo
cd£DL%nRo#osr.:%:%andadasr:csr::%!qetoEs_tirrJi-DJ.-;,iAife.I:i;S,-giv;i~:fsf*5fff5:fit::!=:i:ff:ff:i:3ffff%.r%ee%fficoa
dLo,cL;:%eo,rneog:%:a::pan'd%r;£nt::one.s.the::ff5-,::i_-I.i_i;jfi_r=vGFSffu-:d8_u-uf:e;ei£:#t2S,13t:oa|f6V5|It5;#%:aA
Lat%aa,%£dor.egfi.uc'oardmane%ocna%„#oand.a:A.qnu.e+a:P^r=it_:.i:_i_-.jir6.-.id*a-g;.ude-rfe`ge#::£a%%:I-,°3dJ%#:nfe

ddooccuu%e%,oasci%ea%naf%„e:rou:nfdfffdnor#fejani.:ff!jif^f_s_iiS_-gSif,:;i:ua:.s.eifr'%_:_oad%%£:udeeoasprre%da:sa
%acutt!%:fi:#fedffiff::ffifffffiffSif--±r%!-i_i;c^;:_fi_fS_v:!iSa%,ci5ue®%f?i,atidag:2u#efffdifks

documentacaoqueestivervencedanocRc:,atuiiriridr=;dii;iiEti:.i£;%Ue%v%%;:unaouo;=Deouo°cfffMaENe%An#8.

5.2 REI+ATIVAMENTE A REGULARIDADE JURfDICA

5.2.IC6piadaceduladeidentidadeeCPFdorapresentantelegal(diretor,s6cioousupchntendente)daPessoaJuridica
licitante,casonaohajaprocuradorlegalmentecoustituido,nostemosdosubitemseguinte.(Aceduladaidentidade
poderaserautenticadapelacomissaodelicitapao,comaapresentapfrodooriginal).

5=2t.o2rg¥=:dcaats°o:rr°ecs:::t£#=i%°e=a::o=o%g=°s=yhae5i5:urened:#:gn|:t::o¥tl#dd::6:acd#euiabdseideTe:=:t:°
tanbemdeveraestarqualificadoeidentificadoecomfimareconhecidaemcart6rio.0atendimentoaestesubitem
suprime a exigencia do item 5.2.I, e vice-versa;

5.2.3Atoconstitutivo,estatutooucontratosocialemvigor,devidanenteregistrado,ensetratandodesociedades
comerciais,e,nocasodesociedadesporap6es,acompanhadodosdocunentosdeeleigaodeseusadministradores;

5.2.4Decretodeautorizagao,devidanentepublicado,emsetratandodePessoaJun'dicaousociedadeestrangeiraem
frocionamentonoPar's,eatoderegistroouautorizagfroparafimcionanentoexpedidopelo6rgaocompetente,quandoa
atividade assim o exigir;
5.2.5Inscri9aodoatoconstitutivo,nocasodesociededescivis,acompanhadadeprovadeinvestiduraounomeapaoda
diretoria em exerctcio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RHLATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TREALHISTA

5.3.IProvadehiscrigaonoCadastroNacionaldePessoasJuridicas-CNPJdoMinistdiodaFazenda.
5.3.2ProvadelnscrigaonoCadastrodeContribuintesEstedualouMunicipal,sehouverrelativoaodomicflioousededa
Licitante,pertinenteaoseuraniodeatividadeecompativelcomoobjetolicitado.

5.3.3ProvaderegularidadeparacomaFazendaPdblicaFederalpormeiodeCertifroConjunfaemitidapela
Procuradoria Geral da Fazenda

`afib

City G4Ga-
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NacionaleSecretinadrReceitaFederaldoBrasiLrelativaaDividaAtivadrUnifroeaostributosadndnistredospela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5.34ProvaderegulindnderelativadSeguridedeSocial-INSS,pormeiodeCertidfroNegativadeD6bitusRelalvosds
Contribui9desPrevidencidsedsdeTerceiro,expedidapeloMiristdiodaFazenda-SecretariadaReceitaFederaldo
Brasil.

OBS:Asconprovap6esperrfuentesaositeus"5.3.3"e"5.3.4"serfroalcancadaspormeiodecertidfoexpedida

conjuntanentepelaSecretariadaReceitaFederaldoBrasflqu)epelaProcuradoriaGeraldaFazendaNacional
(PGFN),refermteatodososcreditostributatosfederaiseaDividaAtivadaUrifro(DAU)porelasadnrinistrados.
5.3.5ProvaderegularidadeparacomaFauendaEstaduaLpormeiodeCertifroNegativadeDctiitoemDividaAtiva
expedidapelaSeerctariadeEstadodaEconoriaouequivalentedaUridadedaFederapaoondeaLicitantetemsun
sede,
5.3.6ProvaderegularidadeparacomaFarmdaPfrolicadoEstadodeGoids,pormeiodeCertidfrodelrebitolnschto
em Divida Ativa - Nngativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7ProvaderegularidadeparacomaFazendaMunicipalITributosMobfliinus),pormeiodeCertidfoexpedidapela
Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tern sua sede.
5.3.8ProvaderegularidederelativaaoFundodeGarantiaporTenapodeServiap-FGTS,pormeiodoCertificedode
Regularidade de FGTS - CRF, expedide pela Caixa Econ6mica Federal - CEF.

5.3.9Provadelnexistchciaded6bitosinadinplidosperanteaJustigadoThbalho,medianteaapresentapfodeCertidfro
Negativa de D6bitos Thabalhistas (CNI)T), nos temos da Lei Federal n° 12.440#011.
5.3.10Casoaparticipapfonocertanesejadamatriz,compossiundadedequeaexecugfrodochjctolicitadosejapor
filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deved ser de anbas.

5.3.llSedadmitidaaconaprovapaoderegularidadefiscaletrabalhistamedianteaapresentapaodecertiifepositivacom
efitito de negativa, nos termos da Lei.
5.3.12Asmicroempresaseempresasdepequenoportedeverfoapresentartodaadocunentapfroexigidaparaefeitode
comprovapfroderegularidedefiscaletrabalhista,mesmoqueestaapresentealgumarestic;fret.

5±3±13 Para efeitQj±!£gEprmGagj±aj2gEd!c£Qj±e.

resa ou de EmprdeJ±queno poifeLflqgaEde
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QhietocomercialecapifeLps±±eifantesde±!±±agLap±:ese!a±arCerti¢agJ±iepngedgi,L±±a±upfaC{pqedqu

::E:"tndL==:¥:iorandedr.±i±!E±ts±e±frodqu±±±±±.QiQffe!D-Lri=lII=I=EelH=i=:=l=i=
stgkME
ou EPP:
5.3.14Seadocunentapfroenviadanostermosdosubitem5.3.12forprovenientedemicroenxpresaoudeempresade

pequenoporteeapresentaralgunarestri9foquntoaregularidedefiscaletrabalhista,ser-lhelaasseguradooprazode05
(cinco)diasdreispronogivelporigualpedodo,acritdiodaadrrinistraptoptiblica,cujotermoinicialcorrespondedao
momentoemqueoproponentefordeclaradoovencedordocertane,pararegularizapaodadocunentapfro,paganentoou
parcelamentodedebito,eemiss8odeeventuaiscertid6esnegativasoupositivascomefeitodenegativa.
5.3.14.1ADeclaragaodovencedordequetrataosubitemanterioracontecefanomomentoposterioraojulgamentodas
propostas, aguardando se os prazos de regularizap§o fiscal para a abertura da fds recursal.
5.3.14.2Anfo-regularizapaodadocumentaap,inaplicaradecadenciadodireitoacontratapao,semprQjufrodassangdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, sendo facultado a Adrrinistrapao convocar os licitantes
remanescentes, na orden de classificagiv, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagiv.

5.4 RELATIVAMENTH A REGULARIDADE HCON6MICO-FINANCEIRA

5.4.ICertidaoenritidapeloCARTORIODISTRIBUIDORCfvEL,dasedeoudomiciliodolicitanteouviaintemet,que
comproveinexistirdistibuigtodeapdesdeflalenciaerecuperagaojudicial,emquaisquerdoscartoriosdosfeitosde
_I_'____I--__ ___ __ ,--- \,t,1++,L, ,,
n1^..-,
£alenciadaComarcadesuasede,comdann5oinferiora6-0(in)j±±asdedatadeentregados_Lg±peha?gs

docunentapaQipxppeLta.
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5.4.1.1Casoaparticipapaonocertanesejada filial,aCertidfronegativadefulenciaerecuperapaojudicialdeveraserdr
filial e da matriz

5.4.2BalangoPatrinonialedemonstraeaocontabtldorfultimoexerctciosocial,jaexigiveisnafomadalei,quecomprove
aboasituapaofinanceiradaproponeate,vedadaasunsubstitulcaoporbalancetesoubalangosprovis6rios.0referido
balangodevedserdevidanentecertificadoporprofissionalregistradonoConselhodeContabilidade,mencionando
obrigatorianente,oninerodolivrodidioefomaemqueomesmoseachatranscrito,bemcomoc6piadoTermode

aberfuraeencerramento,comanuneragaodoregistronaJunACOMERCIAL,excetoparaPessoaJuridicade
engenhariascriadasnesteexerofcio,quedewiapresentarbalanapdeaberturaparasupriraexigenciadesteiteni;
5.4.2.1Acomprovapaodaboasitun9aofinanceiradaPessoaJuridicaproponente,serfcomprovadacombasenobalaneo
apresentado,edever4preferencialmente,serformuladaeapresentadaempapeltimbradodaempresadeengenharia,
assinadaporprofissionalregistradonoConselhodeContabirmeepelodiretor,s6cioourepresentantedaPessoa
Juridica,compoderesparatalinvestidura,aferidamedianteindiceseformulasabaixoespecificadas:

• ILG = (AC+RIjp) / (PC+ELP) 2 1
• ILC = (AC) / (PC) 2 I
ISG = AT/(PC+ELP) 21

0nde:
ILG = indice de hquidez geral
ILC = indice de liquidez colTente
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 = patrim6nio
liquido
5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (urn), em qualquer dos indices citados no subitem anterior,
quandodesunhchilitagao,deveracomprovarcapitalsocialoupatrim6nio1£quidocorrespondentea10%(dezporcento)
sobreovalortotalestimadodo(s)servieo(s),atrav6sdebalanappatrimonialintegralizado,dotiltimoexercicioexigidona
forma da Lei.

5.5 REIATIVAMENTE A QUALIFICACA0 TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1RegistroouinscricfrodaPessoaJuridicaedo(s)responsavel(is)tecnico(s)noConselhoRegionaldeEngenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.
5.5.1.1.NocasodaPessoaJuridicalicitanteouoreapousavelt6cniconfroseremregistradosouinscritosnoCREAe/ou

CAUdoEstadodeGoifs,dever5oserprovidenciadososrespectivosvistosdeste6rgaoregionalporocasiaoda
assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro pelmanente, na data de abertura desta licitapao, no
minimo 01 (urn) engenheiro civil ou al.quiteto, com experiencia comprovada, ou outro devidanente reconhecido(s)
pela entidade profissional competente, que seja(in) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades t6cnicas - ART
junto ao CREA e/ou CAU por exeapao de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital,
limitados as parcelas de maior relevincia, conforme Anexo I - Projeto Bdsico.
5. 5.3 Comprovacao da capacitacao t6cnico-profissional: Apresentar urn ou mais atestados fomecidos por pessoa
juridicadedireitoptiblicoouprivado,emnomedoprofissionalresponsaveltecnicopelaPessoaJuridicaproponente,
devidanenteacompanhadosdarespectivaCertidaodeAcervoTecnico(CAT)emitidoporqualquerunadasregi6esdo
CREA e/ou CAU, comprovando a execugao, pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnol6gica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia tgcnica ou valor
significativo, conforme Anexo I - Projeto Bdsico.

5 .5 .4 A comprovapao de acervo t6cnico podefa ser feita por meio de un ou mais atestados.
•wht
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5.5.4.1ParafacilitaraandisedaConrissaodeLicitapao,6recomendavelqueolicitantedestaque,nasrefchdascertid6es,
osservi9oscujaexpchenciasepretendecomprovareoseurespectivoquntitativo

5.5.5Devel.a(ao)serapl.esenfado(s),obrigatoriamente,comprovante(s)devinculo(s)entreo(s)pl.ofissional(is)
eaPessoaJun'dicancitante;essacomprovaeaodeverd(ao)serfeita(s)atrav6sde:
5.5.5.1Relapao(6es)empregaticia(s),porCarteira(s)deTrabalho(s)ePrevidenciaSocial-CTPS(dasseguintes
anotap6es:idendficapaodoseuportador,e,daptharelativaaocontratodetrabalho)oulivro(s)deRegistro(s)de
Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;
5.5.5.2Contrato(s)deprestapao(es)deservigo(s)deProfissional(is)aut6nomo(s),queestejaregistrado(s)noCREA

e#g8)Ue.£8Eof8#ao(es)cd"b&froel(is;=o`-6video-i=i1-=iv#%m"`=#;:::;J:±=:'q=eou(%)`%#(es)grtsetts3%°"s(£Hnf°L%)
sera (ao) exigida(s), ou;

5.5.5.3S6ciosoudiretoresestatutinosdaPessoaJuridicalicitante,porestatutooucontratosocial,quetenbanregistro
no CREA e/ou CAU.
Integrante(s)doquadrosocietdiodaempresadeengecharialicitante,porestatutooucontratosocial,quesejan
profissionaisdetentoresdeARTdevidanenteregistradosnoCREAe/OUCAU,nascondig6espertinentesaosubitein
5.5.I;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.ICarfudeApresenfacaodaDocumentacaocontendotodasasinfolngdesedeclara95es,conformemodeloAnexo
11 deste Edital.

5.6.2Deelara€aodeTemusdeSujeicaoaoEdital,conformemodeloAnexomdesteedital.
5.6.3PeelaracaodeParentesco,confomemodelochexoVLparatodososfiusdedireitoesobaspenasdalofquento
possuiemseusqundrosdeemprngadoseemseucorposocietato/acionatoc6njngescompanheirosouparentesemlinha
retaoucolateraLat6oterceirograu,ouporafinidade,at5osegundograu,comdirigentesouservidoresdetentoresde
cargoemcomissfrooufrogaodeconfiancaqueatuemdiretanentenarealizap`Bodocertanee/ounafonnalirapao
contratual.

5.6.4DECLARACA0DESEGURANCAESAtoED0TRABALHO,conformemodelojinexoVILquetem
condig6esdeatenderasNormasRegulanenfadorasdaPorfarian°3£14mdoMTE,aplicaveisdsatividades
objetodestecontrato,e,quetencondig6esdeapresentarasdocunentag6essolicitadasnalustmcaoNormativan°
007#017¢ABrsEGPLAN,de25/08/17,conformeiinexoI-ProjetoBdsico.
5.7Nfosefroaceitosprotocolosdeentregaousolicitapfodedocunentoemsubstituigfoaosdocrmentosrequeridosno
presente edital e seus Anexos.

5.8Paraosdocunentosecertid6esrequeridosnesteeditaLpodertoseremitidasc6piasoriundasdaintenetdesdeque
constantedoenvelopedocunentapfro,fndtadoaConrissao,afiraveracidededosmesmos.

5.90sdocunentosrchtivosaHabilitacaoaEnvelopen°1)easPropusfas(Envelopen°2)seraoapresentadosem
envelopesseparadosemoriginal.porqualquerprocessodec6piaautenticadaporcart6rfucompetenteoupoI

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

5.10Ascertid6esquentopossuiremprazodevalidade,somenteserfoaceitascomdatadeemissfofrosuperiora30
(inta)diascontadosdadatadaenrissfrododocunento,excetoaCertidtoNegativadeFalchciaeRecuperagfoJudicial
(ouequivalente),oujadatadeemissfronacpoderaexceder60(sessenta)diasdadatadeapresentagfodaproposta

5.IIELnenhuncasoserdaceitaquernahoradaabenuradosenvelopesquerposteriomentgaapresentapfoou
inclusfodedocmentosdehal]ilitapfroquenaofizeremconstardorespectivoenvelopededocunentapfo.
5.12Detodadocunentapfroapresentadaemfotoc6piaautenticadasuscitandodividaspededsersolicitadoochginal
paraconfirfucia,noprazode24(vinteequatro)horas,registrando-seenAtataloconfroa.
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5.13 Tallibch motivara a inabilitapao para os atos subsequentes dr licitapao, falta de comprovapao do rano de ndvidade
comercial vinculado aos objetos/servieos descritos mos Anexos constantes deste edital.

5.14 En€errada a fase de habflita€ao, se todos os licifantes desistirem expressamente do direito de re€orrer dos
de€is5es a eta pertinentes, ap6s assinar o TelFmo de Rennncia, os envelopes contendo as propestas dos ncitantes
serao abertos e anunciados seus valores, devo]vendo-se lacrados os envelopes dos licifantes inabilitados,
procedendo-se registro em Afa.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS
"Conselho de Coordenapao Regional de Educapao, Cultura e Esporte de Itapuranga"
COMISSAO DE LICITACAO
CONVITE N°. 004/2020
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS

6. I 0 licitante devera formalizar sua proposta levando em considerapao os pregos estimados oxpados pela SEDUC
(confome Projeto de Execugfro Organentaria - Anexo I), para contratapao dos servicos, objeto da presente licitapao, em
urn rfuco inv61ucro, devidanente lacrado, uma bnica via, contendo os dizeres mencionados no item 3.10, impressa ou
datilografada eni papel timbrado, encademada, contendo o ndmeros do CNPJ, Inscrig6es Municipal e ou Estadual,
enderego etc, redigida em lingun portuguesa, elaborando a cotapao de acordo com as
especificap6es constantes das planilhas organentalas, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condig6es
substancials escritas a margern ou entrelinhas que comprometan a clareza da mesma, devendo suas piginas serein
numeradas sequencialmente, com todas as pisinas rubricadas, sendo a dltima pdgina, datada e assinada pelo
rapresentante legal, constituida dos seguintes elementos:
6.2 A proposta devera conter o prego para execngao dos servigos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se
ap6s a virgula somente 02 (duns) casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo ds
especificap6es mininas confome planilha organentala constante do edital, em algarismo aral]ico (unitalo e total por
item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessfrias, ou seja, mao de obra, materiais, equipamentos,
despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comercials e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc.,
ben como a competente remunera9ao da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.2.1 0 licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissao de nota de empenho e/ou assinatura do
contrato, o none completo de seu rapresentante legal, bern como o ninero de sua carteira de identidade e do seu CPF.
6.2.2 0s pregos unitario e global sao limitados aos apresentados na planiHia orgamentaria referencial.

6.2.3 0 BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos parinetros de lei vigente apresentado pela
Administragao.
6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composigao do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaborapao da proposta, o 1icitante devera utilizar o software MS Excel, de foma que o total do
servieo seja calculado atrav6s da formula "TRUNCAR", conforme exemplo.
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Exemplo:

[TRENCAR(Quantw.MAT+P.M.Obra);n

edig

ervi¢o

uant. •Ma

Did

.M.Obra •Servi¢o

100236 ervico #1

3

2,31

100237 tervi¢o #2

2

5.77

5,94

00

100238 ervico #3

M

8,47

71

62

00

I,59

35.47

90.67

I .214,13

Onde: Quart. - Quantidade
P.Mat -Prego unifario do material;
P.M.Obra - Preap unifario da
mao de obra;
2 -Ntimero de
casas decimais desejndas.

6.3 .1 Devera declarar expressanente o prazo de validade nfo inferior a §q(sessenta)j!±afi corridos conforme Anexo IV,
a contar da data de sua apresentapao.

6.3.2 0s erros de soma e/ou multiplicapao, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de
engenharias licitantes, serao corrigidos pela Comissao de Licitapao. Havendo divergencia entre o prego unitato e o prego
total, prevalecera o preco unitino e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por
extenso, prevalecera este dltimo.
6.3 .3 Apresentar Planilha(s) Oreanentaria(s) completa, referente aos serviaps cotados onde constein os quantitativos e
seus respectivos preaps uritinos, os precos parciais e preap total, BDI, e o preeo total dos serviaps, mos termos deste
edital;

6. 3 .4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6. 3. 5 Carla Proposta assinada por diretor, s6cio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com poderes
devidamente comprovndo para tal investidura, contendo informap6es e declarap6es conforme modelo Anexo IV deste
edital

6.3.6 0 licitante poded realizar visita pievia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de
modo a obter, para sua pr6pria utilizapao e por sun exclusiva responsabilidade, toda informapao necessaria a elal]orapao
da proposta. CojcJ#de,

cJeve#tf emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante
legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condi96es e peculiaridades da obra, e juntada a
proposta de precos.

6.3.6.1 A vistoria deverd ser agendada em horfrio comercinL junto a Comissao de Licita€ao da Unidade Esco]ar
em destaque, sendo a data de inicio a partir da publicacao do editaL mos devidos meios de comunicacao. e, a data
de encerramento de 01 (urn) dia dffl anterior, a data fixada para aberttira da sessao pdblica.

6.4 E exprcssamente vedada a subcontratacao do valor total do contrato, a subcontratapao parcial podera ser
possivel com anuencia da titular desta Pasta, devendo apresentar o linite maximo e os serviaps passiveis para a
subcontratapfro parcial em rela¢ao ao valor total da obra. Adicionalmente dove ser apresentada a documenfa§ao
de regu]aridade fiscal e trabalhista, e. o contrato f]rmado entre a adjudicatfria e a empresa subcontratada.
6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da
subcontratapao.
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6.4.2. A subcontratapao parcial ficari limitada a 30°/o (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2. I Os servigos passivos de subcontratapao sao:

a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
c) Subestapao;
d) Estrutura Lajes Ore - Moldadas);
e) Marcenaria;

a Central de Gis:
g) SPDA (Sistema de Prote9ao contra Descargas Atmosfericas);
h) Esquadrias Metalicas, e;
i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificapao estiver incompafivel com o(s) objeto(s) eapecificado(s)
mos anexos constantes deste instnrmento, 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 ofeftas das demais
licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6RIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato priblico, a COMISSAO DE LICITACAO recebed em envelopes
distintos e lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitap5o e propostas.

7.2 Caso haja anuchcia urfenime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitat6rios,
a Comissao de Licitapao promovera sorteio de 03 (tres) licitantes, para compor uma comissao representativa das demais
licitantes, auxiliando a Comissao de Licitapao na verificapao e rubrica da documentapao e proposta.
7.3 Sefao inicialmente abertos, eni sessao pdblica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitapao
que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comiss5o de Licitapto serfro julgados, dando-se imediata
comunicap5o do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissao julgue necessaria, podefa suspender os
trabalhos licitat6rios para posterior exane dos documentos e julgamento da fase de habilitapao, da qual lavrat ata como
de Lei, publicando o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional is participantes.

7.4 0correndo a hip6tese prevista no item antedor, os envelopes contendo as propostas permanecerao, devidanente
lacrados nun dnico involucro, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela ate que
seja julgada a habilitapao.
7. 5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, ap6s transcorrido o prazo
sern interposigto de Tecursos, ou tenha havido rendrcia expressa do pTazo Tecursal das licitantes habilitadas e inabilitadas
ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissao mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, ate o
t6mino do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, e serao devolvidos, no estado em
que foram entregues a Comissto.
7.7 Das reuni6es para recebimento e aber[ura dos envelopes de documentapao e proposta, sefao lavradas atas
circunstanciadas, que mencionarao todas as oconencias que interessarem ao julgamento da Licitapao, devendo as
mesmas ser assinadas pelos membros da Comissfro e presentes.

8. DO CRITERI0 DE JLTLGAMEFITO
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8.1. 0 julganento sera realizado pela Comissao de Licitapao, 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 prego, regime de exe€u€ao empreitada por preco global;

8.I.1.1 - 0 julgamento sera realizado com base no Art. 48, inciso 11, § 1°, letra "b" da Lei Federal n°. 8666/93,
ou so3g\. "b) valor orqudo pela administra€Go".
8.1.2 Sera deelarada vencedora a proposta que apresentar menor preap, regime de execngfro enipreitada por prego
global, desde que atenda as minimas exigencias estabelecidas neste instrunento;

8.1.3 Caso seja necessalo a Comissao de Licitapfro poded valer-se de auxilio de tecnicos da area referente ao objeto
desta licitagao para realizapao do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferencia de contratapfo para as microempresas e empresas de pequeno
Porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situap6es em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta mais ben classificada.
8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5 .1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais ben classificada podera apresentar proposta de preap
infchor aquela considerada vencedora do certame, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.1.5 .2 Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior,
serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 8.1.4.1, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.
8.1.5.3 No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem mos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique

aquela que primeiro, podera apresentar melhor ofena.
8. I .5 .4 Na hip6tese da nfro contratagfro mos temos previstos mos subitens 8.1.4. e 8. I .5., o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5 Na hip6tese da nao contratapao nos temos previstos mos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objcto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas nao atenderem ao chamado, a Comiss5o realizara o
sorteio sem a sua presenga.

8.2 0 nao cumprimento de uma ou mais exigencias constantes deste instrunento, ensejara a inabilitagao da proponente
ou a desclassificapao da proposta, confome o caso.
8.3 A Comiss5o de Licitapao poderd promover diligencias em qualquer fase da licitapao, mos temos do § 3°, do art. 43
da Lei n° 8.666/93.

8.4 0 julganento das habilitap6es e propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessao phblica que
poderi ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrfrio sera o mesmo
publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mall institucional) a todos
os participantes.

9. DOS RECURSOS 0RCAMENTARIOS

9.1 A presente licitapao correra a conta dos seguintes recursos oxpamentatos:

j=as
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Dotapao oreanentala: 2020.2401.12.361.1008.2013.04.100.90, 2020.2401.12.362.1008.2013.04.100.90,
2020.2401.12.363.1008.2013.04.100.90,2020.2401.12.366.1008.2013.04.loo.90,

2020.2401.12.367.1008.2013.04.loo.90

•

Natureza: 4.4.90.51.19

•
•

Fonte: 100SE/QE
Valor Previsto: R$ 122.948,65 (cento e vinte e dois nil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos)

10. DA HOMOLOGACA0 I DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera
submetido a apreciapao do PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para homologapao da licitapfro e adjudicapao
a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

I 1. I . As controvdrsias eventualmente surgidas quarto a fomalizapfro, execugao ou encerranento do ajuste decorrentes
desta hcitapfo serto submetidas a tentativa de conciliapao ou mediap5o no finbito da Camara de Conciliapfro,
Mediapao e Arbitragem da Administrapfo Estadunl (CCMA), na foma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da
Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 dejulho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISS6RIA

12.1. Os conflitos que possani surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitapao, acaso nfro puderem ser
equacionados de foma amigavel, ser5o, 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 Coinplementar Estadual n° 144, de 24 dejulho de 2018, elegendo-se desde ja para o seujulgamento a
CAMARA DE
CONCILIACAO, REDIACAO E ARBITRAGEM DA ADNINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta
os poderes para indicar
os drbitros e renunciando expressanente a jurisdicao e tutela do Poder Judiciato para julgamento desses conflitos,
consoante Anexo I do Contrato.

13 D0 CONTRATO E DA EXECUCAO

13.10s sewiaps dever5o ser executados conforme o memorial descritivo/eapecificap6es t6cnicas, planilha
orgamentaria, cronogrania fisico financeiro, prQjetos e denais normas constantes deste instrunento.

13.2 0 prazo para a assinafura do contrato sera de ate 05 (cinco) dias dteis, contadus da convocap5o da licitante, se o
convocado hao assinar o contrato en tempo hfroil, decaira o direito a contratag5o, somando com a previsao de
ppossibhidade de prorrogap5o do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64, caput e § 1°, Lei n° 8.666re3.

±££2|Qundo da assinatura do contrafo a Contratada deverd apresentar:
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a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributes Mobilidrios), por meio de Cerddao expedida
pela Secretaria de
Finan9as do Municipio onde os servicos serao prestados;

b) Prova de regularidadejunto ao CADIN ESTADUAL -Cadastro lnformativo dos Cieditos nao Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais, mos tennos do art. 6°, inc.I, da Lei Estadual n° 19.754/17.

c) Certidao Negativa de Suspensao a/ou lmpedimento de Licitar ou Contratar com a Administrapao Pdblica,
mos temos do § 4°, art. 5°, do Decreto Estadual n° 7.425/2011.

13.3 0s trabalhos deverfro ser iniciados em ate 10 (dez) dias coridos ap6s a ordem de servico emitido pela
Superintendencia de hfraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar.
13.3.1 Poderd o CONTRATANTE, a seu critdio exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela
contratada, sem qualquer Onus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia tecnica comprovada ou em
desacordo com as nomas, especificap6es ou com as dcterminap6es pre-estabelecidas no temo de referchcia e demais
anexos ao edital, alch do recomendado pela fiscalizapao, mos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°
8.078/90.

13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada tambch a apresentar a comprovapao de quitap5o das obrigap6es trabalhistas e
previdencialas, referente aos trabalhadores que executaram a obra, ben como as fiscais e parafiscais.
13.3.3 A CONTRATADA 6 respousavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente respousavel pelo seguro de
responsabilidade civil e danos contra terceiros.
13. .4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condic6es contratuais, os acr6scimos ou supress5es mos servigos
contratados nos limites estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

13.4. I Os acrescimos ou supress5es aludidas no item anterior somente se dar5o mediante justificativa manifesta
expressaniente pela Superintendencia de Infraestrutura da Secretaria da Educapao.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivanente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosanente, aos projetos de engenharia que lhe forem fomecidos pela Secretaria de Estado de
Educapao, atraves da Superintendencia de Infraestrutura e ds modificap6es propostas e aprovadas pelo Setor durante a
execugao dos servigos.

14. D0 PRAZ0 DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 0s servi9os deverfro ser executados confome descrito no Memorial DescritivoAlspecifica96es Tecnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a partir da emissao do autorizo fomal, pe]a Superintend6ncia de Infraestrufura ou
Conselho Escolar da Unidade Escolar Solicitante.
14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os serviaps dentro do prazo e nas condi95es preestabelecidos sem
manifestapao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a ds penalidades deste Edital e legislapao pertinente.

14.3 A fiscalizapao de todas as faces dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de
Estado de Educapfro.

14.3 . I Alin das anotap6es obrigatorias sobre os servieos em andamento e os programados, a contratada devefa recorrer
ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisap6es, alterap6es tecnicas ou servicos imprevistos
deconentes de acidentes, ou condig5es especials.

14.3.2 Neste caso, tambin 6 inprescindivel a assinatura de ambas as partes no livIo, como formalidade de sua

concordfucia ou discordchcia t6crica com o fato relatado.
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimiLweb&acao_origem=arvore_visualizar&id_documen
to=12502255&infra sist...
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14.4 Serfro obrigatoriamente registrados no "Diino de Obra":

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4. I .1 As condi96es meteorol6gicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
14.4. I .2 As falhas mos servi9os de terceiros, nao sujeitas a sua ingerencia;
14.4. I .3 As consultas a fiscalizagao;

14.4. I .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 ds interpelag6es da fiscalizapao;

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

14.4.1.8 0utros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2. I Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-items anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andanento da obra ou servigo, tendo em vista as especificap6es, prazo e cronograma;
14.4.2.3 0bservap5es cabiveis a prop6sito dos langamentos da contratada no Diirio de Ocorrchcias;
14.4.2.4 Soluc6es ds consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondencia sinultfroea para a
autoridade superior;

14.4.2.5 Restrig5es que lhe paregam cabiveis a respeito do andanento dos trabalhos ou do desempenho 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 servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao t6rmino des obras, ap6s verificagao da sua
perfeita execngao, da seguinte foma:

14.4.2. 8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizap5o, mediante temo circunstanciado,
assinado pelas par[es em ate 15 (quinze) dias corridos da comunicacao escrita da contratada.
14.4.2.9 Definitivamente, em ate 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observapfro, ou vistoria
que comprove a adequapfo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

12.4.3 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exine a Contratada da responsal]ilidade civil pela qualidade dos
serviaps executados.

15 DA ExncucAo Dos SERVICoS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educapfro, por meio da Superintendencia de lnfraestrutura, a coordenapao,
supervis5o e fiscalizapao dos trabalhos objeto deste Edital e, aindr, fomecer a contratada, os dados e os elementos
tecnicos necessarios a realizapao dos senriqos licitados.

15 .2 A contratada devera, inicialmenqfa afixar no canteiro de servi9os placa alusiva a obra, com dimens5es, dizeres e
sinbolos a serem determinados pela SeCirrfua de Estado da Educapao.
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15.3 Para emissao do autorizo Fomal, a CONIRATADA deveri apresentar:
15.3 .1 Duas vias da Anotapao de Responsabilidade T6cnica de execngao (ART) ou Registro de Responsabilidade
T6cnica (RRT), com seu devido recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia Goids (CREA-GO) ou no Consemo de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo que uma via sera anexada a
Prestagfro de Contas e a outra sera encaminhada a Gerchcia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da
Superintendencia de Infraestrutura;
15.3.2 Ditto de Obras;

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

15.4 Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
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15.4. I C6pia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e hfomap6es a Previdencia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdencia 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 necessfrios para o exercicio das tarefas.
15.6 Por se tratar de contratapao em regime de execugao empreitada por prego global, nfro ha possibihdade de
formalizapao de temo aditivo visando eventuais aciescimos de serviaps, salvo mos casos excepcionais e devidanente
justificados, oriundos de altera96es qualitativas, que nao configurem falha do 6rgao gestor na elaboraefro do projeto ou
desconhecimento por parte da CONIRATADA do local onde os servigos serao realizados, nos termos do §3° do art. 65
da Lei n° 8.666/93, e mos limites fixados no §2° do refdido artigo.

15.7 Qualquer alteragiv, modificapao, acr6scimos ou redug6es que impliquem alterapao do projeto da obra devera ser
justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacao, autorizada pelo titular da Pasta e
fomializada por meio de temo aditivo ao Contrato Original.
15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantife a solidez e a seguranga do trabalho realizado,
ben como os materiais 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 periodicidede obedecerd a data do ongamento a que a proposta se rofdir.
15.10 Ao termino dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16,1 Todos quantos participarem desta licitapao ten o direito phblico subjedvo a observancia do pertinente

procedimento, mos temos deste instrunento convocat6rio, da Lei n° 8.666/93 e legislapao vigente,
16.2 Dos atos decorrentes da execucto deste Convite cabem recursos mos casos e formas determinados pelo art. 109 da
Lei n° 8.666/93 e alterap6es posteriores.

16.3 0 recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias dteis, a contar da intimapao do ate ou lavratura da
ata publicada, devendo ser dirigido/protocolada a Comissao de Licitap5o da Unidade Escolar.
16.4 Intelposto o recurso, a Comissao de Licitap5o comuricara as demais licitantes, que poderao impugna-lo ou nao por
meio das contraITaz6es, no prazo de 02 (dois) dias uteis.
16.5 E de responsabilidade da Comissao de Licitapfro julgar os recursos e as contraraz6es.

i;;S|r::fl52n,t:o::,cdip:S::los'E=c:#:=op:ercreebsio::taobgo¥ul:=aetnio=:oa,e::enst:`t£:8eiiEigs¥oen:oEdscorissao,
16.7 0s recursos preclusos ou intempestivos nao serfro conhecidos.

17 D0 PAGAMHNTO

17.10 pnganento sera via Transferencia Bancaria ou per Cartao de Pagamento do Banco do Brasil, para efeito
dos servigos prestados na foma de medigao, realizada pelo Fiscal da Superintendencia de lnfraestrutura, desta Pasta.
17.2 Somente sdi efetuado o paganento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAO. A
comprovap5o do paganento se clara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reteneao
de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdchcia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengfo de 3,5°/o para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.
17.2.1 A idendficagao da planilha de execucto da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bdsico.
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17.3 0 Paganento do valor dos seriaps executados, baseado em medig6es mensais, por Nota Fiscal ou finiras deverao
ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
17.3 .1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizapao;

17.3.2 Prova de regularidadejunto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviap ¢GTS);

17.3 .3 Certidto de Regularidade de Debitos em relapao a Tributos Municipais, expedida pela Prefedira do Municipio
no qual a empresa se localiza, e do local em que os servicos serdo prestados.
17.3.4 C6pia da madicula -CEI -Cadastro Especffico Individual -da obrajunto ao INSS;

17.3.5 C6pia da GPS -Guia da Previdchcia Social com o rfumero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o
valor sera retido pelo Conselho Escolar, que efetuara a devida quitap5o da mesma;
17.3.6 Cdpia do GFIP -Guia de recolhimento do FGTS e lnformap6es a Previd6ncia Social.

17.4 0s pagamentos serao efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou atravds de medicao,
devidanente atestada, por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.5,
deste Edital.

17.5 0s paganentos serfro efetuados ate o 30° (trigdsimo) dia ap6s a data, devidanente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados mos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital. Caso a fatura apresentada nfro
esteja integralmente instruide, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua apresentapao.
17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revis5o dos valores das parcelas do cronograna fisico-financeiro da
proposta sera de I (urn) uno, contado a pardr da data da apresentapao do oxpamento 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 Constmeao 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 pedodicidade de urn ano ern relapao a data do apamento/estimativa de
Preggs a que a proposta se refedr.
Io - Indice referente ao mss da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 0 contrato podefa ser rescindido mos seguintes casos:
18. I .1 Por mrfuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem paganiento de qualquer indenizapao independentemente de
interpelapao judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem rna qualidade, rna conduta ou perdurar continuada
indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem paganento de qualquer indenizapao e independente de intexpelagao
judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou falencia da licitante vencedora;
18. I .4 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificac6es, projetos ou prazos.
18.1. 5 Cumprir irregularmente as clausulas contrafuais, especificap6es, projetos e prazos.

18. I .6 A lentidao do seu cumprimento,1evando a Equipe tecnica da Superintendencia de lnfraestrutura a comprovar a
impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado.
18.1.7 0 atraso injustificalo no inicio da obra.
18.1.8 A paralisagao da obla sem justa cansa e pievia comunicapao a SUPINFRA.
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18.1.9 0 desatendimento ds detenninap6es regulares dos Engenheiros Fiscais.

18. I .10 0 cometinento reiterado de faltas na execucfro deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.
18.1.11 A decretapao de falchcia da contratada, ou dissolngao da Sociedade.

18.1.12 A alteragao Social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugao do
contrato.
18. I .13 0s casos de rescisao previstos mos items 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acalTetarao as consequincias previstas
no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterap6es, sem prejuizo das sang6es previstas neste contrato.

18.1.14 0 contrato podde tambin ser rescindido, sendo devido a contratada a devolngao da garantia, se houver; os
paganentos devidos pela execug5o do contrato ate a data da rescisao; o paganiento do custo de desmobilizapao, e o
ressarcinento dos prejulzos regularmente comprovados que houver soffido, desde que nfro tenha concorrido com culpa
direta ou indireta, mos seguintes casos:
18. I .14. I Quando o Conselho Escolar, via Superintendencia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servicos al6m do
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execueao do contrato, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo en caso de calamidade ptiblica, grave perturbapao da ordem intema ou guerra, ou ainda
por rapetidas suspens5es que totalizen o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensao do
cumprimento das obrigap6es assLmidrs ate que seja normalizada a situapao.

18.1.14.3 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras,
serviaps ou fomecimento, salvo em caso de calamidade pdblica, grave perturbapto da ordem intema ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensfo do cumprimento de suas obrigap6es ate que seja
normalizada a situapao.
18. I .14.4 A nfro liberapao, por parte da CONTRATANTE, de area,local ou objeto para execngao de obra, servico ou
fomecimento, mos prazos contratuais, ben como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.
18.1.14.5 Raz6es de interesse pdblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esfa subordinado o Contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato.

18. I .14.6 A ocorrchcia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugfro do
contrato.

18.1.14.7 0 presente contrato poderd ainda, ser rescindido, por mrfuo acordo, atendida a conveniencia da Secretaria de
Educapfro, mediante autorizapao expressa do Secretdrio, tendo a contratada direito de receber o valor dos serviaps
executados, constante de medigto rescis6ria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio 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 ds
penalidades legalmente estabelecidas.

19.2 Pelo atraso injustificado na execngao do objeto da licitapfo, sem prejuizo des deniais sang6es regulanentares
previstas, o contratado estara 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 total da
obrigap5o, inclusive no de recusa do adjudicafario em finnar o contrato, ou ainda na hip6tese de negar-se a efctunr
o reforgo da cangfro, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocapao;
11 -0,3% (tres d6cimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou
servi9o nao realizado ou sobre a parte da etapa do oronograma fisico de obras nao cumprido;

Ill - 0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo nao realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograna fisico de obras nao cumprida, por dia subsequente ao trigesimo.
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19.2.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administrapao rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais san96es previstas nesta Lei.
19.3

A multa deveri ser recolhida no prazo ndximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicag5o enviada pela Secretaria de Estado de Educapao.

19.4 0s valores das multas de mora podefro ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de
creditos existentes na Secretaria de Estado da Educapao em relapao a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contradit6rio.
19.5

As multas e outras san96es aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadanente e por convenichcia
administrativa, mediante ato do Secretdrio da Educapao devidanente justificado.

19.6 Pela inexecueao total ou parcial do objeto da licitag5o, a depender da gravidade do ato praticado, a
Administrapao podera optar pela aplicagfro da pena de Advertencia, mos termos do inciso I do art. 87 da
Lei n° 8.666/93.

19.7

As penalidades serfro obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a
licitante deved ser desoredenciada por igunl periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais conrinap6es legais.

19.8

As sang6es previstas mos incisos I,Ill e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 podefao ser aplicadasjuntanente
com inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa pievia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dais dteis.

19.9

A sangao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 6 de competchcia exclusiva do
Secrctario de Estado da Educapfro, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitapao ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua
aplicapao.

19.1o Em qualquer hip6tese de aplicapfro de sane6es sera assegurado a licitante vencedora o coiitradit6rio e a
ampla defesa.

20 DAS 0BRIGACOES

20 ,I Alin de outras respousabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:
20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato dceumento comprobat6rio de inexistencia de d6bito relativo ds
conribuig6es sociais, na foma da Lei 8.212 de 24.07.91 ; (CND e FGTS) e edpia da proposta.

20.1.2 A contratada devefa manter preposto, com competencia tecnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da
Educapao, no local da obra ou servi¢o, para rapresenfa-lo na execucfro do contrato.
20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA-GO e outros 6rgaos,
o contrato decorrente da presente licitapao, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugao
n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do
CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislapao perdnente e aprovapao da
Secretaria de Estado da Educaeao.
20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr6es desejados, para reposig5o iinediata dos profissionais, mos
casos de faltas, impedimentos, bern como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituie5o
tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retome a atividade mos im6veis desta.

21 DAS DISPOSIC6ES FINAIS

21.1 Ap6s a apresentapfro da pxpposta, n@o sera adndtida retificapao quarto a cotapao, ficando a proponente sujeita ds
condic6es, prazo de entrega, galantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.
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2 I.2 Havendo interesse do poder phblico, o presente instrunento poderi ser transfchdo, revogado total ou parcial, ter
reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n° 8.666/93), sem que
caiba aos proponentes qualquer direito a indenizapfo ou reclamapao, mos termos da Lei pertinente.
21.3 A licitante vencedora e vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o
Conselho Escolar, pelo exato cumprimento das obrigap5es decorrentes desta licitapfro.
21.4 Em observapao a Resolugao CODEFAT-224/99, obedecides ds exigencias legais; recomendanos que as
contratag6es dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intelmediadas pelo SINE/GO.
21.5 As ddvidas oriundes deste Edital serao dirimidas de acordo com a Lei n° 8.666/93 e na omissao desta, pelas
demais lealslag6es vigentes e pela Comissfro de Licitagao do Conselho de Coordenapfro Regional de Educapfro, Cultura
e Esporte de Itapuranga.

21.6 E facultada a Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitapfo, a promocfro de diligencia a
esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informapfo que
deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 0 rapresentante ou preposto s6 podera manifestar durante o procedimento ]icitat6rio caso apresente no Envelope
01 (documentapao), documento procurat6rio e identidade do rapresentante ou preposto, com reconhecimento de fima e
autenticado respectivamente.
21.8 Para conhecimemto dos interessados, expediu-se a presente Convite, que tern sun c6pia afixada no quadro pr6prio
de avisos da Unidade Escolar, Prefeitura, Forum e publicapao no Site da SEDUC, estando a Comissto de Licitapao a
disposigfro dos interessados no horalo de 8:00 ds 11 :00 e das 13:30 ds 17:00h em dias hteis.

21.9 A nao solicitapfro de informap6es complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita
admissao de que as infomap6es tecnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSA0 DE LICITACAO do Conselho de Coordena¢ao Regional de Educapao, Cultura e Esporte de
Itapuranga, em Ifapuranga, aos 06 dias do meg de abri] 2021.

-,
Presidente da Comissao

Membro: 'n~ rf^o.+2, Ld« _AI_y\jr„
Menbro:Ci_qqjso^ngl_jijcLf2Th_lan_haG_th_th_.clu
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ANEXO I - PROJETO BASICO

ANEX0 11 - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCURENTACA0
Data:

Convite n.° 00 /2020

A Comissao de Licitapao do Conselho Escolar

Prezedos Senhores,

_(none da pessoa Juridica)_ CNPJ/MF n.°

, sediada _(enderego completo)_ tendo examinado o Edital,

vein apresentar a presente documentapao para execug5o dos serviaps nele refchdos.

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

a)
Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade tecnica apresentado em nossa documentagfro
para este edital, sera o Reaponsavel T6cnicothegal que acompanhara a execucao da obra conforme eronograma fisicofmanceiro e denais condi95es previstas nesta licitap5o.

b)
A Deelarapao de vistoria ou a vistoria e assinada pelo rapresentante da pessoa Juridica, tomando ciencia das
dificuldades porventura existentes do local objeto de execngao dos servieos.

c)
Que concorda com a reten9ao pelo conselho Escohar do valor correspondente ao percentual pertinente a
prestagao de servigos, frente ao disposto na Resolugao n° 071 do INSS.
cl) 0 valor de retengfro de Ilo/o do valor da mfro-de-obra para a Previdchcia Social nas planilhas ONERADAS,
seguindo o que dctermina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011. c2) A identificapao da planilha de execngao da obra

(Onerada/Desonerada) podefa ser averiguada no Projeto Bdsico.
c3) Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhinento. Para efeito da retengao,
o valor da info-de-obra nfro sera infiedor a 500/o do valor da fatura enritida pela CONTRATADA.

d)
Que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitapao no presente processo licitat6ria, assim
como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorr6ncias posteriores;

e)
Que hao martin em seu quadro de pessoal, menor de I 8 (dezoito anos) em horirio notumo de trabaLho ou em
servigos perigosos ou insalubres, nao possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condic5o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
f)
Que esta de acordo e acata todas as condi96es previstas neste Edital, bern como ds constantes do telmo de
sujei9ao do Edital, conforme Anexo Ill.

A documentapfro para esta licitapfo coustituife em urn compromisso de nossa parte, observadas as condic6es do Edital.

Localidade, aos

dias de

de

Carimbo, nome e assinatun do Responsatel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Grfisb
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ANEXO Ill - DECLARACAO DE SUJEICA0 AOS TERMOS D0 EDITAL

A _(none da Pessoa Juridica)

esta de acordo com o Edital n° 00 /2020 Conselho

Escolar , DECLARA que:

01-Aceita as condi¢6es do presente Edital, das disposi96es teonicas, da minuta contratual, ben como de sujeigao ds
condi96es fixadas pelo
Conselho Escolar;
02
-Esfa ciente das condic6es da Licita95o, que respondera pela veracidade das infomap6es constantes da
documentapao e proposta que apresentar, e que fomecera quaisquer informap6es e docunentap6es complementares
solicitadas pela Comiss5o de Licitapao;

o3
-Tern o conhecinento de todos os projetos e da descrigao dos servigos e que as informap6es fomecidas sao
satisfat6rias e corretas para a execugao dos servi9os dentro do prazo previsto no Edital;
04
-Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificap6es fomecidas pela secretaria de Estado da
Educapao ds quais alocara todos os equipanentos, pessoal tecnico especializado e materiais necessirios, e que tomara
todas as medidas para assegurar urn controle adequado da qualidade e prevehir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05
-Apresentara mensalmente a fiscalizapao relat6rio consubstanciado, com dados essenciais dos levantanentos e
eusaios tecnol6gicos, para a avaliapfo da qualidade dos servicos executados em suas diversas fases;

06
-Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessinos e relacionados no(s)
projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi96es adequadas de utilizapfo;

o7
-A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagfo de qualquer tipo de equipamento
compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitapao do Conselho Escolar, sem Onus de
mobilizapao para esta, alnda que nao previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitapao;
08
-Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma
flsico-financeiro a partir da datado recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 -Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligencias junto ds instalap6es da empresa e sun
contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantem transap6es comerciais.

11 - Que cumprimos totes as norrnas relativas a sahde e seguran9a no trabalho.

Localidade, aos

diasde

de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tat investidura.
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ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

Data:

LICITACAO N° 00

/202o

A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

Prezados Senhores,

~(nome da pessoa Juridica)_ CNPJ/MF n.°

, sediada _(enderego completo)_ tendo examinado o Edital,

vein apresentar a nossa Proposta Comercial para execucfro na integra dos servicos motivo do objeto da presente
licitapao cabendo esclareeer que:

Estanos cotando os servi9os discriminados, conforme planilha de or9amento constante em nossa proposta, cujo pre9o
global 6 de RS
No pre9o proposto esfao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, into de obra, transportes, encargos
sociais, ferranentas, seguro, todos os thbutos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos
necessdrios para execngao completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executarernos os serviaps obedecendo fielmente o que estabelece a planilha organentdria,
quantitativos, 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 sua abertura;
Declaramos que utilizaremos somente materials e mao-de-obra de la qualidade, e ainda que a variap5o de quantidades
sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviaps sera de 5 (cinco) anos.

Declarapao do praro de entrega dos servi9os de acordo com o memorial descritivo e cronograna fisico-financeiro
constante deste edital.
0 pre9o dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajusfaveis.

Localidade, aos

diasde

de

Carimbo, none e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Jutdica, com poderes para tal investidura.
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one da Pessoa Juridica:
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Enderego de Pessoa Juridica:

Jno:

[NP
Telefone:

one do Respousavel Legal:

[pF:
RG:

drgiv Exp. :

BANCO:

nd. Residenc ial:

gencia:

Telefone:

I,c:

ax:

[el:
-mail:

ANEXO V- DECLARACA0 DE VISTORIA D0 LOCAL DA 0BRA

Data:

LICITACAO N° 00

/2020

A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

Declaro para os devidos fins, que
Identidade no

portndor(a) da Cedula de

CPF no
representante legal da Pessoa
inscrita no CNPJ sob no
Juridica
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serao executados os servigos, referente ao Convite n° 000/2020,
Processo no oooo.oooo.ooo.oooo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.:A.faltadea!gumadasinforiiiariiiap6esdesteanexoenseiardnaDESCLASSIFICAC£QjEgpessoaJiiridica:.:
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ANEXO VI - DECLARACA0 DE PARENTHSCO

Data:

LICITACAO N° 00

/2o2o

A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(None da Pessoa Juridica)

pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o

no

atraves de rapresentante legal,
(nome)'
(qualificar)
inscrito no CPF/MF sob o n°
DECLARA, para todos
Portador da RG n°
os fins de direito e sob as penas da lei, que nao possui em seus quadros de empregados e elm seu corpo acio-nario
c6njuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau, ou por afinidade, ate o segundo gran
com os servidores, detentores de cargo em comissao ou fungao de confianqu na Secretaria de Estado de
Educapao/Consemo Escolar ........, que atuem diretamente na realizapfro do certame e/ou na posterior formalizagao
contratual.

Local e Data

Rapresentante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informa¢6es deste anexo enseiard in INABILITAC£Q.±apessoa Juridica:.:

ire
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ANEXO VII - DECIARACA0 DE SEGURANCA E SAbDE D0 TRABALHO

Data:

LICITACAO N° 00

/2020

A CONISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(None da Pessoa Juridica)

pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o

no

atrav6s de rapresentante legal,
(nome),
(qualificar)
inscrito no CPF/MF sob o n°
DECLARA, sob as penas
Portador da RG n°
da lei, que atenderd as Normas Reguhamentndoras da Porthrin n° 3.214/78 do MTE, aphchveis ds atividades objeto
deste contrato, e, que ten condig6es de apresentar as documentap6es solicitadas na Instru€ao Normativa n° 007#017GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I -Projeto Bfsico.

C,arimbo, none e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tat investidura.

Obs.: A falta de alguma das informa€6es deste anexo enseiard na DESCLASSIFICAC£Q.9apessoa Juridica:
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.°
/2020 que celebrani o col6gio Esfadual
os fins que especifica, sob as condi96es a seguir descritas:

e A EMPRESA

0 Col6gio Estadunl ?????, por intermedio do CONSELHO ESCOLAR ????????? CNPJ N.° ???????, pessoa
juridica de direito pdblico intemo, rapresentado neste ato pela(o) Presidente ?(none)?????, brasileira(a), (solteira,
vidvo, divorciado, casado), residente e domiciliada em ........., inscrita no RG sob o n° ??????? DGPC-GO, e no CPF

sob o n° ???????, doravante denominada CONTRATANTE e a Elnpresa
pessoajuridica 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
I-....................., na
inscrita no CNPJ/MF sob o n°
Inscrigao Estadual no
............ doravante denominada apenas CONTRATADA, tern entre si justo e avengado, e celebrang de conformidade
com a Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e sun alterap6es posteriores, o Contrato n°.000 /2020, confome Edital
Convite n.a 000/2020 do Conselho Escolar ???????, processo n.0 ???????, sob o regime de execugao empreitnda por
pre9o global, mediante as clfusulas e condig6es a seguir delineadas.

1 . CLAusuLA pRIMEmA - Do oB]HTo

1. Constitui objeto do presente ajuste a reforma e amp]ia§ao no Col6gio Estadual *** ***, in cidade de ** ****cO, conforme Projetos e toda a Documentapao apresentada e relacionada, anexo, que integran o edital,
independente de transcri95o.

ITENS RELACI0NADOS EM PLANILIIA.
SHRVICO S PRELIMII`IARHS

THENSPORTES
SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA
INST. ELET.ITHLEF6NICAVCAB. ESTRUTURA

INSTALACOHS HIDRO-SANITARIA S

INSTALAC6ES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVIS6RIAS
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ERMEABILIZACAO
OBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS

EVESTIMENT0 DE PAREDES

FOREOS

EVESTIMENT0 PISO
RCENARIA
DMINISTRACAO - MENSALISTAS

INTURA
IVHRSOS

1 . A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declara9ao que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela homologado nesta licitapao.

2 CI.AUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACQES

2.1 DA CONTRATANTE
2. I .1 Compete a Unidade Escolar, por interm6dio do Conselho Escolar:

2. I .1. I Acompanhar e fiscalizar a execucao deste contrato, comunicando possiveis inegularidades ao setor competente;
2 .1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos serviaps a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com
Fiscal da SEDUC.

2. I . I .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, descontara dos pagamentos que efetuar, os thbutos a que esteja
obrigado pela legislapao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANIE, a seu critdio, exigir a demolieao para reconstnieao de qualqper parte da obra, sem
qualquer Onus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia t6cnica comprovada, ou em
desacordo com o Projeto, Normas e Especificap6es, e ainda, em desacordo com as deteminap6es da fiscalizapao, nos
temos do artigo 69, da Lei n° 8.666®3.
2. I .1.6 Reter o ultimo pagamento em ate 5% do valor global da obra ate sanadas todrs as irregularidades constatadas e
cumprides todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

22 DA C0I`ITRATADA
2.2.1 A16m de outras reaponsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bdsico e demais Anexos, a
COP`ITRATADA obriga-se a:

2.2. I .1 Executar regularmente os serviaps que se fizerem necessdios para o perfitito desempehho do objeto desta
contratagiv, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rQjeitado pelo fiscal do contrato, quando
n5o atender satisfatoriamente;
2 .2.1.2 A CONTIRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade,
obedecendo, rigorosamente, aos prQjetos de engenharia qure lhe forem fomecidos pela CONTRATANTE e ds
modificap6es propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execng5o dos serviaps;

cfe Cifeap~
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2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servico ofchado e por todas as obrigap6es tribufarias e socials admitidas na execngao
do presente instrunento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrim6nio de terceiros que venha a
softer o parfum6nio da CONTRATANTE, em razao de apao ou omissao de prapostos da CONTRATADA, ou de quem
em seu none agir.

2.2.I.5 E expressamente vedada a subcontrafa€ao do valor total do contrato, a subcontratacao parcial poderd
ser possivel com anuencia da tifu]ar desta Pasta, devendo apresentar o ]inite mfximo e os services passiveis
para a subcontrata€ao parcial em relacao ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documenta§ao de regularidade fiscal e trabalhisfa, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.
2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizapto, compatibilidnde, qualidade e pelo gerencianento
centralizado da subcontratapao.
2.2.1.5.2 A subcontratapao parcial ficara limiteda a 300/o (trinta por cento) do total do contrato.
2.2. I .5.3 0s servigos passivos de subcontratapfro sao:

a) Sondagem do Terreno;
b) Estrutura Metalica;
c) Subestagao;
d) Estrutura Lajes (Pie -Moldadas);
e) Marcenaria;
I) Central de Gis:
g) SPDA (Sistema de Protegfro contra Descargas Atmosfericas);
h) Esquadrias Metalicas, e;
i) Transporte de Entulho

2.2. I .6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente dejustificapao por palte desta, qualquer
objeto que sejajulgado insatisfat6rio a reparti9ao ou ao interesse do servigo pdblico;
2.2.1.7 A CONTRATADA deved manter preposto, com competencia t6cnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para rapresenth-lo na execngao do contrato.
2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a leSslapao pertinente e aprovapao da

CONTRATANTH.
2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr6es desejados, para reposicfro imediata dos
profissionais, mos casos de faltas, impedimentos, bern como, impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituicfro tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retome a
atividade mos im6veis desta;

2.2.1.10 A apao de fiscalizapao da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de sums responsabilidades
contratuais.
2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminapao completa do objeto e a indicapao do n° do Convite, Contrato e do
Convenio Federal a que se referem, sob pena das mesmas nao sereni atestadas.

2.3 0s servi9os serao realizados com rigorosa observfncia dos projctos e respectivos detalhes, ben como a estrita
obediencia as prescri96es e exigchcias das especificap6es da CONTRATANTE que serfro considerados como parte
integrante do presente contrato,

2.4 A CONTRATADA, devera inicialmente, afixar no canteiro de servi9os placas alusivas a obla com dimens6es,
dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.
2.5 A CONIRATADA 6 respousivel pelo profissional habilitado na execugfro de servigos de modalidade eleulca,
quando houver ``Instalapfo da Subestapfro", os servicos deverao ser executados de acordo com as atribuic6es constarites
do Decreto Federal n. 23.569/33; Deereto Federal n.
90.922/85, Resolngfro n. 218/73 e Resolngao n. 1010/2005.
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2.5.I Em atendimento a instrucao Nolmativa n° 007re017LJGAB/SEGPLAN, a qual disp6e sobre us
procedimentos e requisites minimus a serem seguidus mos contratos de terceirizacao due servicgg rea]izadus pela
Administracao Pdblica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamenfadoras de Seguranqu e
Sadde no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada deveri fomecer ao 6rgao Confrotante:
I - C6pia atualizada do Programa de Controle Medico de Sahde Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;
11 - C6pias afualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os enxpregados da CONTRATADA, que
irao trabalhar nas dapendchcias da unidade escolar;

Ill - C6pia atualizada do Programa de Preveng5o de Riscos Ambientais a?PRA) da Pessoa Juridica contratada;

IV - C6pia das Ordens de Serviap Individual e Eapecffica (eledca, trabalho em altura e espaap confinado, qundo for o
caso) de todos os empregados da contratada qiie ir5o trabalhar nas dependchcias da unidede escolar;
V - C6pias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizapao dos treinanentos de seguranca eni conformidade
com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais
como: eletricidade (NR -10 Bdsico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - C6pias das fichas de registro da entrega dos Equipanentos de Prote95o Individual - EPI fomecidos aos empregados
que ifeo trabalhar na unidade escolar;

215.2 Alnda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucao Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN,±Pessoa
Juridica Contratnda comprometeTLse-a com os seguintes items, conforme as exig6ntias ]egais;
I - Formar sua Comissfo Interma de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme deteminap6es
da NR-5 da Portaria
3.214/78;

11 - Fomecer os Equipanentos de Protegao Individual ¢PI's) especificos aos riscos em perfeito estado de conservapao
e funcionamento, bern como, treinanento de uso adequado, guarda e conservap5o e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso chrigat6rio por parfe dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NRrfe, da Portaria 3.214#8 de MTE;
Ill
-Registrar a comunicapao de Acidente de Thabalho (CAT) na ocorfencia de qualquer acidente com seus
empregados nas dapendencias ou a serviap da Unidade Escolar Contratante, ben como nus ocorridos mos trajetos;
IV
-Treinar os seus empregados, ern caso de identificagao de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os
trabalhadores ainda nto foram treindos, antes do iricio da exeeng5o das respectivas atividades, quarto aos riscos
inerentes a fungao e quranto ds medidas de controle existentes, em atendimento ds Nomas Regulamentadoras do

NI;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhainento do seu empregado acidentado e, se necessirio, solicitar o
auxilio da contratante
(verificar isto juridicamente) ;

VI
-Providenciar as atualizap6es, anualmente ou sempre que necessirias, dos programas PPRA e pcMSo para as
atividades / serviaps contratados;
VII
-Providenciar a elaboragao das documentap6es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como:
tral]alho em altura (NR 35),eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando aphc5vel) mdquinas e equipanientos (NR 12) e
outros, confome as Normas Regulamentadoras do
MTE;

2.5.3 0 Diretor da Uhidade Escolar contratante poder4 a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislap5o vigente sobre sadde e seguranga no trabalho;
2.5.4 0 descumprimento, a qualquer tempo, das clfusulas contratuais ou da legislapao referente a sahde e seguran9a no
trabalho, implicard na aplicapao de advertchcia, multa e rescisao contratual, em caso de reincidencia ou resistencia,
respondendo por omiss5o quarito a flalta por nfro cumprir com as exigencias de Seguranga e Sahde do Trabalho de
acordo com a Normas Regulanentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.
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2.5.4.10sdocunentosaosquaissereferenoitem2.5.1devemserfomecidos,noatodaassinaturacontratunLao(a)
Diretor(a) contratante, que os encaninhara imediatanente ao:
*SESMTPdblico(ServiapdeSeguran9aeSaddenoTrabalhodoServidorThblico,ondehouver(Goiania,Anapolis,

Jatai e Quirin6polis) para validacao em 5 dies;
*Ou,ondenaohouverSESMT,osdocumentosdeveraoserfomecidosaoDiretor(a)daunidadeeseolar,que
seraoapresentadosaoFISCALdaobra,indicadopelaSuperintendenciadelnfraestruturadaSEDUC,para
regularizapao e fiscalizapao em atendinento das exigencias das Normas Regulanientadoras do MIE - Miristdio do
Trabatho e Emprego.

3±±A|+suLATERCEmA-.m±BECQEcqxplcaEs_DEpAGAMENTOEREA]usTAMENTpr2
3.I D_0 PAGAMENTQ

3.I.10sserviapscustaraoaCONTRATANTERS~..co~.~~~(_.~.~.~.„..co~„co~...~co~~~~.co..co.bque
serao pagos
aCONTRATADAdeacordocomocronogramafisico-financeiro,contadosapartirdaapresentapfrodasNotasFiscais
correspondentes, devidsmente atestadas, concluido o processo pr6prio para a solugfo de d6bitos de responsabilidade da

CONTRATANTE.
3.1.2 0 preeo dos servieos, constante desta clausula, perlnanecera inalterado ate sun conclusao.

3.1.30Contratantepagari,aContratada,ovalordosserviapsexeoutados,baseadoemmedi96esmensais,sendequeas
faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
3. I .3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizapao;

3. I .3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tenxpo de Serviap (FGTS);

3.1.3.3CertidsodeRegularidadedeDebitosemrelapaoaTributosMunicipais,expedidapelaPrefeitundoMunicipio
no qunl a Pessoa Juridica se localiza.
3.1.3.4 C6pia da matricula -CHI -Cadastro Especifico Individual -da obrajunto ao INSS;

3.1.3.5DeclaracaoContfbil-AfimandoqueaPessoaJuridicaestaemsituapfroregularequeosservigosreferentesa
fatura apresentada estfro contabilizados.
3 .1.3 .6 C#pfo de GFTP - Guia de recolhimento do FGTS e lnformap6es a Previdchcia Social.

3.2 0 pagamento se dad por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reteneao de 11%
dovalordamao-de-obraparaaPrevidenciaSocialnasplanilhasONERADAS,ou,retengfrode3,5%paraplanilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n° 12.546/2011.
3.2.1Aidentificapaodaplanimadeexecucfodaobra(Cherada/Desonereda)podefaseraverigundanoProjetoBdsico.
3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da
retengao, o valor da mfro-deobra nfo sera inferior a 50°/o do valor da fatura emjtida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da la medicao, a CONTRATADA devera, alem dos documentos enunerados no item 3.I.3 e
seus subitens, apresentar c6pia das Anotap6es de Responsabilidade T6cnica (ARTs) referentes aos serviaps
contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO
3.4. I Para efitito de reedustamento, a periodicidade see de 01 (urn) ano, contado a partir da data de apresentapfo do
organento a que a proposta se referir, confome defiindo no item 14.8 de Edital.

3.4.2 Ap6s o pedodo de 01 (urn) uno, as parcelas remanescentes serao reajustadas pelo indice Nacional do Custo da
Constmgao - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;
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M = V ( I / Io )
Cinde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
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4 cLAuSuLA QUARTA -Dos RECuRsoS FINANCEmos E ORCAMENT

oS

4.1 A presente licitapao conera a conta dos seguintes recursos orcanientinos:

-Dotacao Ongamentiria: ****
-Classifica€ao Funcional: * ****

-Natureza: ****
-Fonte: ***

-Valor total: RS ???? ®or
extenso) -Data:

5 CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAC±Q

5.10 presente Contrato tera vigencia de 06 (seis) meses a contar da data da assinatura, ficando a efic6cia condicionada
a publicapfro do extrato no Didrio Oficial do Estado - DOE
5.2 A CONTRATADA mantes, durante toda a execugfro do Contrato, todas as condig6es de hal]ilitagao e qualificapao
exigidas na licitapfro.

5 .3 PRAZO
5.3 .1 0 prazo concedido para conclus5o total dos serviaps sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma
Fisico-Financeiro.

5.4 pRORROGAcae
5.4.10 presente instrunento podefa ser pronogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da
contratante, a Lei Federal n°
8.666/93 e a legislapao pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAC£Q

6.1 A fiscalizapto de todas as fases dos servi9os sera feita por Engenheiro designado pela Superintendchcia de
lnfraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabefa a contratada o fomecimento e manutengao de urn DIARI0 DE 0BRA permanentemente disponivel para
langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao, aquisicfo e guarda e de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, a qual devera entregar, diarianente, c6pia do Dialo de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.
6.3 As observa96es, dtividas e questionamentos tdenicos que porventura surgirem sobre a realizapto dos trabalhos da
CONTRATADA, deverio ser anotados e assinados pela Fiscalizapto no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dan
ciencia dessas anotap6es no pr6prio Livro, atrav6s de assinatura de seu Engenheiro RT.
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6.4 AI6m das anotap6es obrigat6rias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera
recorrer ao Ditto de Obra, sempre que surgiren quaisquer inprovisap6es, alterap6es tecnicas ou serviaps imprevistos
decorrentes de acidentes, ou condic6es especjais.
6.4.1 Neste caso, tamb6m e imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua
concordancia ou discordancia tecnica com o fato relatado.
6.4.2Apartirdoiniciodaobra,osProjetos,asART'sdoresponsavelpelaObraeoDidiodeObradeverafopermanecer
no capteiro. 0 Didio de Obra 6 destinado a registrar as ocorrencias, naturais ou nao, relevantes para o andanento dos
servlgos, cujas anotap6es deverao ser realizadas diariamente.

6.5 Serao obrigatorianente registrados no "Ditto de Obra":

6.5.I PELA CONTRATADA:
6.5. I . I As condig6es meteorol6gicas prejudiciais ao andamento dos tral]alhos;
6.5. I .2 As falhas mos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingerencia;
6. 5 . I .3 As consultas a fiscalizapfro;

6.5.I.4Asdatasdeconclusaodeetapascaracterizadasdeacordocomocronogranaaprovado;
6.5 . I .5 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.5. I .6 As respostas ds interpelap6es da fiscalizapao;

6.5.1.7Aeventualescassezdematerialqueresulteemdificuldadesparaaobraouservi9o;

6. 5 . I .8 0utros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

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

6.5.2.2 Julzo fomado sobre o andanento da obra ou servigo, tendo em vista as especificap6es, prazo e cronograna;
6.5.2.3 0bservag6es cabiveis a prop6sito dos langanentos da contratada no Diario de Ocorrchcias;
6.5.2.4Solug6esdsconsultaslangadasouformuladaspelacontratada,comcorrespondchciasimultaneaparaa
autoridade superior;
6.5.2.5 Resthg6es que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trad)alhos ou do desempenho da contratada;

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

7 .I.IIAUSULA SETIMA - D0 RECEBIMENT0 DOS SERVICQS

7.I. 0 recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao termino das obras, ap6s verificapao da sua
perfeita execngao, da seguinte foma:

7.2 Provisorianente, pelo reaponsavel por seu acompanhanento e fiscalizapfro, mediante temo circunstanciado,
assinado pelas partes en ate I 5 (quinze) dias da comunicacfo escrita da contratada;
7.3 Definitivanente, em ate 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante temo circunstanciado, assinado pelas pales, ap6s o decurso do prazo de observagfro, ou vistoria
que comprove a adequapao do objeto aos terlnos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. Na
hip6tese de ocorrfencia das sifuag6es previstas no art. 69, sera contado novo prazo, ap6s os ajustes necessalos.
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8CLAUSULAOITAVA-DAEXHCUC±Q
8.1 Para a execugfro do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizapao sera confiado ao setor competente da
SEDUC;

8.2 A contratada s6 poded executar os servicos se river uma autorizagiv pievia por escrito da SEDUC

8.3 No ihicio da obra, a CONrRATADA deveri apresentar o Ditto de Obra com Temo de Abertura.
8.3 .1 A c6pia do "Dialo de Obra" que comprove este acompanhanento pelo t6cnico vinculado a contratada em
apigrafe, fara parte integrante da Prestapao de Contas sob a pena de nao proceder ao paganento de parcelas, caso este
nao esteja em harmonia com o curso da obra.
8.4 Ap6s o inicio da obra o Dialo nao podera sair da Unidade Escolar sem autorizap5o da SEDUC.
8.5 Ap6s a verifica9ao da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificapfro, o setor
responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

8.6PodefaoCONTRATANTE,aseucritdioexigirorefazimentodequalquerpartedareformarealizadapela
contratads, sem qualquer Onus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia tecnica comprovada ou em
desacordo com as normas, especificap6es ou com as determinap6es pie-estabelecidas no Projeto Bdsico e demais
anexos ao edital, alch do recomendado pela fiscalizapao, mos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°
8.078/90.

8.7 Cia servigos deverfro ser exeeutados conforme descrito no Memorial DeseritivoAlapecificap6es Tecnicas e
Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissao da ordem de servigo.

9.

CLAUSULA NONA-DAS ALTERACOES
9.1 Por se tratar de contratapao em regime de execugfro empreitada por
preco global, nao ha possibilidade de fomalizap5o de termo aditivo
visando eventuais acrescimos de servi9os, salvo mos casos excapcionais e
devidanente justificados, oriundos de alterap6es qualitativas, que nao
configurem falha do 6rgao gestor na elaborapao do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviaps
serao realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93, e mos
linites fixados no §2° do referido artigo.

1o.

CLAUSULA DECIMA -DA RESCISAO
lo. I 0 contrato poded ser rescindido mos seguintes casos: 10.I. I Por

mrfuo interesse e acordo das partes;
1o. I.2

Por inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisfro, com as consequencias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

1o.1.3

Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizap5o
indapendentemente de intelpelapao judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem rna
qualidade, rna conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servi9os;

1o.I.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizapao e
independente de interpelagao judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou
falencia da licitante vencedora;
10.I.5

Nfo cumprir qunisquer das clausulas contratuais, eapecificap6es, projetos ou prazos.

10.I.6

Cumprir ilTegularmente as clausulas contratuais, especificap6es, projetos e prazos.

Io.I.7 A lentidao do seu cumprimento, levando a Equipe tecnica da Superintendencia de
lnfraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclus5o da obra no prazo estipulado.
10.1.8

0 atraso injustificado no ihicio da obra.
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1o.I.9 A paralisagao da obra, semjusta causa e prcha comunicapao a Superintendchcia de
lnfraestrutura - SUPINFRA.
1o.1.1o 0 desatendimento ds dctenninap6es regulares dos Engenheiros Fiscais.

1o: I.11 0 cometimento reiterado de faltas na execugao deste comtrato, devidamente consignada no

Ditto de Obra.
1o.I.12 A decretapao de falchcia da contratada, ou dissolugao da Sociedade.

1o.I.13 A alterapao Social ou modificapfro da finalidade ou da estrimm da contratada, que

prgivdiqpe a execugfro do contrato.
10.I.14 0s casos de rescisao previstos nos itens 10. I .2 e 10. I .3 desta Clfusula acarretarfro as

consequchcias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93 e sun alterap6es, sem
prqjuizo das sane6es previstas neste contrato.

Io. I .15 0 contrato poded tambch ser rescindido, sendo devido a contratada a devolngao da garantia,
se houver; os pagamentos devidos pela execueao do contrato ate a data da rescisfro; o
paganento do custo de desmobilizapao, e o ressarcinento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver soffido, desde que nao tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, mos seguintes casos:
1o.I.15. I Quando o Conselho Escolar via Superintendchcia de Infraestrutura suprimir os
serviaps alch do limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor inicial do contrato.

1o. I .15.2 Qundo o Consemo Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugfro do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pdbhica, grave pertufoapao da ordem intema ou gueITa, ou ainda por repetidas

suspens6es que totalizem o mesmo prazo, sendo fultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigap6es assumidas ate que seja nonmalizada a
situagiv.
1o. I .15.3 0 atraso superior a 90 (noventa) dias due pagamentos devidos pela

CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fomecinento, salvo em caso de
calamidade phblica, grave pertutbapao da ordem intema ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspeusao do cumprimento de suas obrigap6es ate
que sQja normalizada a situap5o.

1o. I .15.4 A nfro liberapao, por pane da CONIRATANTE, de area, local ou objeto para
execugao de obra, serviap ou fomecimento, nos prazos contratuais, bern como dss
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.
10.I.15.5 Raz6es de interesse ptiblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificados e

determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo adnrinistrativo a que se refere o
contrato.
1o.1.15.6 A ocorrchcia de caso fortuito ou de foxpa maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execu9fro do contrato.

1o.I.15.7 0 presente contrato poded ainda, ser rescindido, por mrfuo acordo, atendida a
conveniencia da Secretaria de Educac5o mediante autorizapao expressa do
Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados,
constante de medig5o rescis6ria.

1 1 . cLAusuLA pEclMA pRIMEmA - DAs sANcous ADMINlsTRATlvAs

1 1. I A recusa injustificada do adjudicatino em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrunento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administrapfo, caracteriza o descumprimento total da obrigapao assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas.
11.2 Pelo atraso injustificado na execu9ao do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais san96es regulamentares
previstas, o contratado estara sujeito a aplicagao de multa de mora, obedecendo os seguintes limites ndxinos:
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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 adjudicatalo em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de negar-se a efrfuar o
reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocapao;
11
-0,3% (rfes decimos por cento) ao dia, ate o thg6simo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou
servico nfro realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de o'bras nao cunprido;

Ill
-0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou servieo nao realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras nfro cumprida, por dia subsequente ao trig6simo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administrapfro rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sangdes previstas nesta Lei,

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicapao enviada pela Secretaria de Estado de Educapao.

11.4 0s valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do paganento ou de
cr6ditos existentes na Secretaria de Estado da Educagfro em relapao a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contradit6rio.
11.5 As multas e outras san96es aplicadas s6 poderfro ser relevadas, motivadanente e por convehichcia
administrativa, mediante ato do Conselho Escolar, devidanente justificado.

I I.6 Pela inexecugfro total ou parcial do objeto da licitapao, a depender da gravidade do ato praticado, a
Adminstrap5o podera optar pela aplicapao da pena de Advertencia, mos termos do inciso I do art. 87 da
Lei n° 8.666/93.

I I.7 As penalidades serao obrigatorianente registradas no CADFOR, e no caso de suspensfro de licitar a
hcitante devera ser descredenciada per igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demals cominap6es legais.
I I.8 As sang6es previstas mos incisos I,Ill e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderfo ser aplicadasjuntanente
com inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa pievia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dais hteis.
I I.9 A sangfo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 6 de competchcia exclusiva do
Seeretdrio de Estado de Educapao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitapfo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sun
aplicapao.

I I.1o Em qualquer hip6tese de aphicapfro de sang6es see assegurado a licitante vencedora o contradit6rio e a

anpla defesa.

12. cLAusuLA DEclMA SEGUNDA -DA CONCILIACAO E MnDIAC±Q

12.1 As controv6rsias eventualmente surgidss quarto a formalizapfro, execugao ou encerramento do ajuste decoITentes
desta licitapao, chamamento pdblico ou procedimento cong6nere, serto submetidas a tentativa de conciliapao ou
mediapao no ainbito da Camara de Conciliapao, Mediapao e Arbitragem da Administragao Estadual (CCMA), na fonna
da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

13. CLAuSuLA ImcIMA TERCEmA -DA cLAuSuLA coMPROMlssoRIA

1 3 . 1 0s conflfros que possaln sungir relativanente ac ajuste decorrente desta licitap5o, chananento ptibiico ou
procedimento congenere, acaso nao puderem ser equacionados de forma amigavel, ser5o, no tocante aos direitos
paulmoniais dispohiveis, 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 desdeja para o seu
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julganento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), outorgando a
esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a jurisdigao e tutela do Poder Judiciario para
julgamento desses conflitos, consoante instnmento em Anexo I.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA -D0 REGISTRO
14. I 0 contrato devefa ser registrado no CREA, de acordo com o que detelmina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 e resolugao
425, de 18/12/1998, de

CcnusA.

15. CIAUSULA DECIMA QUINTA -DA RESPONSABELIDADE CIVIL

15 . I A CONTRATADA garantira a §olidez e a seguran9a do trabalho realizado, bern como os materiais utilizados na
obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebinento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16'.CI.AUSULADECIMASEXTA-DAPUBLICAC±LO

16.1 0 presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo
61, paragrafo inco, da Lei n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA -DA VINCULAC±Q

17.1 Este contrato guarda conformidede com o Edital de Convite n° 000/2020, vinculandonge ao Processo n°
0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA 0ITAVA -D0 FORO

18.1 -0 foro para dirimir quaisquer quest6es oriundas da execngao do presente Contrato e o da Comarca de Goiania do
Estado de Goids, excluindo qualquer outro.
18.2 A execngao do presente Contrato, bern como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de Direito ELblico, aplicandoilhes, supletivaniente, os Prinofpios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposig6es de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso RII, da Lei n° 8.666/1993 e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes fimam o presente Instrunento, em 02 (duas) vias de igunl teor, na
presenqu de (02) duas testemunhas.

Couselho Escolar??????, em ------- (none do Municipio), aos _dias do mss de

de 2020.

NOME
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None:

Nome:
RG n. 0:

RG n. 0:
CPF n. 0:

CPF n. 0:
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ANEXO I DA CONCILIACAO, MEDIACA0 I ARBITRAGEM DA ADMINISTRACA0 ESTADUAI.

I) Qualquer disputa ou controv6rsia relativa a intexpretapao ou execngfro deste ajuste, ou de qualquer foma oriunda ou
associada a ele, nctocante` a direitos parfuoniais diaponiveis, e que nfro seja dirimida amigavehaente entre as partes

co¥N:::EilA:f8r:e±=:o|gfJin:=:a:as:e:fi::cli:#DocAiu£#=i':::a:S:sr::Vludid:cf:-i;efmtlvapor
2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO 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 ninero inpar maior ou igual a 3 (tres) integrantes (drbitros),
caijo sorteio se darn na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem preju'zo da
aplicapao das nomas de seu Regimento lntemo, onde cabivel.
3) A sede da arbitragem e da prolapao da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) 0 idioma da Arbitragem see a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivanente de direito, aplicando-se as nomas integrantes do ordenanento juridico ao m6rito
do litigio.

6,8RE.a;#processoarbftraloritoprevistonasnormasderegendiatfnc]usooseuRegfmentorntemo,da
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307,
de 23 de setembi.o de
1996, na Lei n° 13.140, de 26 dejunho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei
Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.
7) A sentenga arbitral sera de acesso pdblico, a ser disponibilizado no sitio eletr6nico oficial da Procuradoria-Geral do
Estado, ressalvadas as hip6teses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugao

gA:A#+efiaDarEb±ggir€]eLV[#Aalo:r#o££]¥€£eomEedffiffiL:ar±S#efasApffie#V§rksArc¥gdi±asg:X;n3ffTc¥#,,a
e nfro implica e nem devefa ser intexpreteda como rendrcia a arbitragem, nem afetara a existencia, validade e eficacia
da presente clausula arbitral.

Conselho Escolar??????, em Goifnia, aos

dies do mss de

de 2020.

CONTRATANTE:

NOME
Presidente do Conselho Escolar ??????

NOME
1° Menbro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:

NONE
Pessoa Juridica ?????
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ANEXO K - COMPROVANTE DE RECIB0 DO EDITAL

RECIBO DO COI`IVITE N° 00 /20|9

ONSELHO ESC0lAR

pLoff%¥3oxpd:p:=ea:#::nq;=g:c¥t*:,per:rroef:¥::oFfs:#±oinE:*ir¥

, no Munfc]pfo de

.Go, conforme projetos,aosocial:

NPJ:
nderapo:
Cidade :
elefone :

Estado :
Celular:

e-mail :essoaparacontato:arrfu.II

Carinbo CNPJ

None e assinafura da Pessoa Jun'dica

GOIANIA, 13 de marco de 2020.

GER£NCIA DE LICITACAO
AVENIDA ANHANGUERA 7171 Qd.RI Lt.26 -Baino SETOR OESTE -CEP 74110-010 -GOIANIA -GO -.
IRE ununillununRIAVunENunillENunill mAV
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Referencia: Processo n° 201900006037220
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PROJETO BASICO
LEI No i7.928, DE 27 DE DEZEnmRo DE 2ol2

I. INTRODUCAO
1.1. Finalidade

0 presente Projeto Bdsico tern por finalidede estabelecer os REQUISITOS MiN"OS e fixar
condic6es a serem observadas para a contratapao de empresa especializada para executar obras de
constrngao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educapfro de Goids (SEDUC-cO),
descrevendo e disciplinando todos os procedinientos e criterios que estal>elecerfo o
relacionamento tecnico entre a CONtlRATADA e a CONTRATANTE.

I.2. Objeto
Contratagao de empresa especializada em prestar Servigos de Constrngao Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentata, Memorial Descritivo e Cronograna Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma.
Unidade: Esco]a Estadua] Joaquim Ant6nio de Oliveira.
Enderego: Rua Principal, Distrito de Lages.
Municipio: Itapuranga-GO.
Coordenapfro Regional de Educagao - CRE: Ifapuranga.

1.3. Justificativa
A presente contratapao justifica-se devido a necessidade de haver urn local adequado nas escolas

para a realizapfro de atividades esportivas, evitando assin que estas atividades sejan ministradas
em urn local sem prote9to.
A pratica esportiva nas escolas 6 essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questao psicol6gica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha tanbch conceitos
como a lealdade, a etica, a nao discriminap5o e a competitividade respeitosa.
Visto que essas atividades sao consideradas essenciais, 6 de supra importincia que a unidede
escolar tenha urn local coberto com prote9ao de sol e chuva. Esta cobertura de quadra resolve
tambin a necessidede de espapos cobertos para reuni6es e eventos na Unidade Escolar.
1.4. A Obra
A obra a ser executada nesta unidade escolar 6 uma Cobertura de Quadra/Patio e possui uma area
construida de 232,65m2 :

TIP0 DE OBRA

TIPO DE REGIME DE EXECUCA0 ADOTADA

REFOBRA

EnnREITADA POR pRECo GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS
2.1. Definic6es e siglas
2.1.1. ABNT: Associapao Brasileira de Normas T6cnicas;

CONTRATADA: 6 a pessoajuridica signatiria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONIRATANTE: 6 a Secretaria de Estado da Educapao de Goids, denominada por

SEDUC-cO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitat6rio e

ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.I.5. NR: Noma Regulanentadora.
2.1.6. SEDUC-cO: Seeretaria de Estado da Educacao de Goids.
2. I .7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: ConseTho Regional de Engenharia e Agrononria.

2. I .9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10. ART: Anotapao de Responsabhidade T6cnica.

2. I . I I. RRT: Registro de Responsabilidade Techica.
2. I .12. TCE: Tribunal de Commas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Uriao.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:
2.2.I.NBR7480/2007-AcodestinadoaArmadurasdeConcretoAmado-Especificap6es;
2.2.2. NBR 6118:2007 -Projeto de estruturas de concreto -Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 -Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 -Participapfro dos htervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5.NBR5681/1980-ControleTeenol6gicodaExecngaodeAterrosemobrasdeEdificac5es;

2.2.6. NBR 6489/1984 -Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundapao;
2.2.7. NBR 7678/1983 -Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 -Controle Tecnol6gico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 -Concreto -Praparo, Controle e Recebinento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 -hstalap6es el5tricas de baixa tensfro;
2.2.11.NBR6151-Protecfrocontrachoqueseletricos;

2.2.12.NBR5419-Protecfrodeestruturacontradescargasatmosfericas;
2.2.13. NBR 5626/1998 -Instalap6es de Ague Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 -Instalap5es Prediais de ague Pluviais;
2.2.15.NBR8160/1999-Instalap5esPrediaisdeEsgotoSanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°,11, ''c", da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNTNBR9050/2015-AcessibilidadedsEdificap6es.

Obs.: Esta hista de normas nao exaure a necessidade de observap6es de nomas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagao do escopo deste Projeto Bdsico.
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3. DA QUALIFlcACAo ndcNICA
3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jutdica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Edueapfro de Goids

(SEDUC-cO).
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidso de registro no CREA e/ou CAU, bern como
certid6es de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus serviaps.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel techico nao serem registrados ou inscritos no

CREAe/ouCAUdoEstadodeGoids,deveraoserprovidenciadososrespectivosvistosdeste6rgao
regional por ocasifo da assinatura do contrato.
3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro teenico, na data da

grtrnga dos doumentos de habi|iggEQ, de profissionais com experiencia comprovada ou
devidanentereconhecida,pelaentidadeprofissionalcompetenterelacionadadscaracteristicasdos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Aquiteto).
3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certidso de Acervo T6crico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidrde profissional competente, ennome do profissioq_al responsavel tecnico
pela empresa proponente, relacionada ds caracteristicas dos serviaps limitados a parcela de maior
relevfncia soLicitada junto ao Edital.
3.7.Ascomprovag5esdevinculosentreosprofissionaiseaempresalicitantepodefaosercomprovadas
atrav6s de:
a) Relagfro empregaticia por carteira de trabalho e previdencia social -CTPS: identifica9ao de

seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Tral}alho, ou;
b) Contrato de prestapao de servigo de profissional aut6nomo, que esteja devidanente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com adibuig6es compativeis com a caracteristica dos serviaps a
serem licitndos, ou;
c) S6cios ou Diretores estatutatos da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,

que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deveri ter qualificap5o e entendimento para exeeutar servicos de
constrngao civil conforme descrigao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1.

Cobertura de quadra:
- Executar Cobertura de Quadra;
- Piso em Granitha.

4.2.

Captapfro de isuas pluviais:
- Exeoutar Canaletas com Grelha.

4.3.

Providenciar capambas para redrada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algun
material nfro mais utilizavel ao longo da execngfo dos servigos contratados.
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5. DO VALORDOS SERVICOS

VALOR PROunTO BAslco:
ITEM
01

Rsi22.948,65 -NAO DHsONERADA

EspEclFlcAcoEs Dos MATnRIAls ou
SERVICOS

UNIDADE

QUANT.

PRECO

PRECO

UNIT. RS TOTAL RS

Contratapao de empresa de engenharia para execucao
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentalia,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:

ITENS RELACI0NADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIENARES
AI)MINISTRACAO LOCAL
C0BERTURA DE QUADRA
AGUAS PLUVIAIS
DIVERSOS

1

3.947,14

1

7.439,04
87.098,50

I
1

8.897,17

1

15.566,80

TOTAL:

122.948,65

PARCELA DE MAI0R RELEVANCIA:
PARCELA DERAI0RRELEVANCIA(50%)
SERVICO / DHSCRICAO

- Cobertura em Telha Metalica
- Alambrado

UNIDADE

M2
M2

QUANT.

269,50

134,75

117,81

58,91

6. DA ESCOLIIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de C0BERTURA DE QUADRA da unidade escolar CONSELHO ESC0IAR
JOAQU" ANT6NI0 DE OLIVEIRA, foran elaboradas planilhas organentinas estimadas com
astabelasONERADAeDESONERADA.Foranutilizadoscomoreferchciaospregospublicadospela
AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composig6es de custos unitarios elaboradas pela AI9ar
Engenharia. Ap6s a elaboragao das planilhas, verifica-se que a NA0 DESONERADA 6 a mats

vanfajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

><illlREmjijiFiiiiiiiiuimriEETi[[.T.'.Ill:anlELEI=IE!u.

Aleclr

ENGENHARIA

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
0 nao cumprimento total ou parcial das obrigap6es assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satde e seguranca no trabalho, sujeitat a adimplida ds penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 dejunho de 1993, assegurados os consrfucionalissimos

do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, alin das deniais
previstas eni norma ptiblica (da qual nao se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato :

7.1. A recusa injustificada do adjudicatino em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrunento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraeao, caracteriza o descumprimento total
da obrigapao assumida, sujeitando-o ds penalidades lngalmente estabelecidas;
72. Pelo atraso injustificado na execngao do objeto da lieitapao, sem predufro das demais sage;es
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicapao de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites mdximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de enpenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigapao, inclusive no de recusa do adjudicatato em firmar o contrato, ou
ainda na hip6tese de negar-se a Ofeniar o refor9o da capao, dermo de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocapto;
11 - 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trig6simo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fomecimento ou serviap nao realizado ou sobre a parte da ctapa do cronograma fisico de oblas nfo
cunprido;
Ill - 0,7% (sete decimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento ou serviap rfu
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cunaprida, por dia subsequente
ao trig6simo.

7.2.1.

A multa a que se refere este artigo nao impede que a Adninistragfro rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sang5es previstas nesta Lei

73. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recchimento da comunicapao enviada pela Secretaria de Estado de Educagiv;
7.4.Osvaloresdasmultasdemorapoder5oserdescontadosdaNotaFiscal,nomomentodopagarnento
ou de ereditos existentes na Secretaria de Estado de Educapao em relapfro a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contradit6rio;
75. As multas e outras sang6es aplicadas s6 poder8o ser relevadas, motivadanente e por conveniencia

adminstrativa, mediante ato do Secretalo de Estado de Educapao devidamente justificado;
7.6. Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitapao, a depender da gravidede de ato praticado,
a Administrapao podera optar pela aplicagao da pena de Advertchcia, mos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serfro obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suapensfro de licitar

a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo des multas previstas neste
Edital e das demals cominap6es legais;
7.8. As sang6es previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderfro ser aphcadas

==n±=_=_=_
juntanente com a do inciso 11 do mesmo artigo, facultada a defesa pievia do interessado, no
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7.9. A san9fo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 e de competencia exclusiva do

Seoretdrio de Estado de Educa95o, facultada a defesa do interessado no respechvo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da aberfura de vista, podendo a reabilitagfro ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicapao;
7.10.Em qualquer hip6tese de aplicapfo de sanc6es sera assegurado a licitante vencedora o

contradit6rio e a anpla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
8.I. A garantia dos serviaps sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos

servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defititos ou problemas
causados pela rna execapao dos mesmos;
8.2. Todos os serviaps que comp6em a descri9ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da

empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3. Atender as solicitag6es para conserto e condgir defeitos ou falhas apresentadas pelos servi9os, em
prazo nao superior a 30 (rinta) dias cousecutivos. Neste caso nfro acalTetara Onus para a
Contratante.
8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo

pennitida a integrapfo de itens de terceiros que possam acanetar em perda parcial da garantia ou
nao realizapfo da assistencia tdenica pelo pr6prio exeeutor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.I. 0 contrato vigera pelo prazo necessdrio a execugao do objeto, vinculedo ao Cronograma FisicoFinanceiro, de foma que se inicia com a Ordem de Serviap, sendo que a paralisapfro formal da

obra, determinada pela CONTRATANTE, suapende o prazo de execu9fro, ben como o prazo de
vigchcia contratual, que voltafa a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra`

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungao de divergencia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instnmento, nao acarretari a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparapfro no prazo
estabelecido, sem qualquer Onus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
10.I.Conchida a obra, a contratada cientificari a contratante por meio de notificapao entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitapao da obra.
102.0 recebimento do objeto de presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, "a" e to",
Lei Federal n.° 8.666ro3, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provis6rio
a) Em ate 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recchimento da notificapao mencionada
neste contrato, ou o tinino do prazo de execugao contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provis6rio.
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b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condie6es contratunis, o gestor do

contrato receberi a obra provisoriamente, lavrando o `Termo de Recebimento
Provis6rio", que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
c) Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condig6es contratuais, o gestor do contrato lavrara relat6rio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.
d)Cabedacontratada,umaveznotificada,sanarasirregularidadesapontadasnorelat6rio

circunstanciado, submetendo os items inpugnados a nova verifica9ao, ficando
sobrestado o paganento ate a execngao das correg6es necessarias.
e) 0 "Termo de Recebimento Provis6rio" deverd conter o documento conhecido como ¢§
built. BaBeando-se mo man:Mall "Obras Ptiblicas: Recomenda€6es Bdsicas para a
Contrataqdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificac6es Ptiblicas " , cloT:rrhunal de Coatas
da Uniao, ao final da construgao da obra em questfo, a SEDUC ®or meio da Gerencia
de Fiscalizapao e Acompanhamento de Obras) devefa receber do Cor`ITRATADO a
documentagao que retrate fielmente o que foi construido. Essa docunentapao 6
conhecida como as b#!./f - que significa "como construido" - e deve incluir todas as

plantas,memoriaiseeapecificap6es,comdetalhesdoquefoiexecutadoequaisinsunos
foran utilizados nessa execugao. Ou seja, o contratado devera entregar o ¢s bwi.fr da
obra, a fin de subsidiar futuras interveng6es a titulo de manutencao ou refomas. Os
arquivos deverfro ser entregues editaveis/originais (extens6es: .drg, .cJoer, .;wh, entre
outras) e nao edifaveis (extens5es: .PCZ/ .jf}g, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Re€ebimento Definitivo

a) Ap6s o recebimento provis6rio, a "Comjssao de Recebimento Definitivo" a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigap6es contratuais e tecnicas e efetuar o recebimento
definitivo em ate 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provis6rio da obra.
b) No caso do cumprinento total e adequndo aos termos do contrato, a Comissfro recebera

a obra definitivamente, 1avrando o "Temo de Recebimento Definitivo", que sera
assinado pelas partes e encaminhndo a autoridade contratante.
c) No caso da vistoria, constatar a ocorrchcia de vicios, defeitos ou incorree6es resultantes
da execucao do contrato, a comissao lavrat relat6rio de verificapao circunstanciado,
dirigidoaautoridadecontratante,noqualrelataraoquehouverconstatadoparacorrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Dos fallias e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relaforio, devera adotar uma das seguintes providchcias,
independentemente da aplicapao das sang6es cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no praLzo a ser
determinado na notificapao, ao termino do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessdrios a fiel execng5o do objeto desse termo.
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11. DA FISCALIZACAO I 0BRIGACOES DO CONTRATO
11.I. Fiscaliza€ao e Recomendac6es Operacionais
11.1.1. Considerando o disposto mos artigos n° 51 a 54, Segao Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual

n° 17.928/2012, a fiscalizagao e gerenciamento do contrato serfro realizados por gestor e

comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
11.I.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terao nenhum poder de mando, de gerencia ou de

controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execapao dos
servigos, objeto do presente instrmento, cabendo-ties no acompanhanento e na
fiscalizapao do contrato, registrar as ocorrchcias relacionadas a sun execugao,

comunicando a CONTRATADA, atraves do seu rapresentante, as providchcias
necessdrias a sua regularizapao, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.
11.1.3. A partir do ihicio da obra, os Projetos, as ART's ou RRT's do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverao pemanecer no canteiro. 0 Diario de Obra 6 destinado a registrar
as ocorrfencias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servi9os, cujas anotap6es
deverao ser realizadas diariamente.
a) Sfo anotap6es obrigat6rias no Ditto de Obra as condie6es do tempo, a descricao dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentapao ocorrida no qundro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocolTencias disciplinares.
b) as anotap6es serfro feitas pelo responsavel t6cnico e/ou pela fiscalizagao.
c) A c6pia do Diino de Obra fara parte integrante da Prestagao de Contas.
11.1.4. Somente sera efetundo o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizapao. A
comprovapao do paganento se dora por emissfro de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdchcia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencfro de 3,5% para planimas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.I.5. A identifica9ao da planilha de execugao da obra (Onerada/Desonerada) poded ser

averiguada no Projeto Bdsico item 6. Caso a empresa 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 CONIRATADA.
11.I.6. A possibhidade de subcontrafacao prrcial do objeto licitado coustitui decisao
administrativa e/ou de cunho tecnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidanente justificado e

aprovado pela CONTRATANTh, de acordo com o parecer da fiscalizapao, poded a
CONTRATADA, na execueao do Contrato, sem prejuizo das reaponsabilidades
contratuais e legais, subcontratar ate 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execapfro dos servigos
subcontratados. 0 licitante devefa anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). 0(s) subcontratado(s) devefa(ao) manter regularidade fiscal e
trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratapao sao:
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a)
b)
c)
d)
e)
I)

Sondngem de Teneno;
Estrutura Metanca;
Estrutura Lajes (Pr6 -Moldadas);
Marcenaria;
Central de Gis:
SPDA (Sistema de protegao contra Descargas Atmosfdicas);

g) Esquadrias Metalicas;
h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder4 a qulquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, qunto ao
cumprimento das clausulas e legislacao vigente sobre sahde e seguranga no trabalho.
11.I.8.Emconformidadecomoart.45daLeiestadualn°17.928/2012,bemcomooart.40,inciso

RIdaLein°8.666ro3,ocritdioaserutilizadoparaefeitodereajustanentodoscontratos,
devera ser a data da apresentagao do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vinos
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertun das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.I.9. Seg::into o ex!pesto mo Roteiro de Auditoria de Obras Ptibltoas do TCU e exposto no
4cchaco # °J97ZJ20J3 ZctJ, esta Obra, objeto da licitagao, nfro se enquadra no regime de

preeo unitino, visto que os prQjetos elaborados e devidanente docurnentados fivoreceln
a quantificapao com precisao dos serviaps rctacionados no orquento do objcto em

questfro. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PREC0 GLOBAL.

112. Obriga€6es do Contratante
11.2.I. Relacionar-se com a CONTRATADA atrav6s de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o otyeto em confomridnde com sun proposta e

com os parametros de qualidade e desenpenho definidos neste instrunento e mos demais
docunentos que o integram;
11.2.3.ConferireefetuaraceiteourecusadosserviapsentreguespelaCONTRATADA,casonfro
estiverem de acordo com o combinado;
11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigapfro contratual

pendente de liquidapao por parte da Cor`ITRATADA, ate a completa regularizagiv;
11.2.5. A CONTRATANTE deved efetunr o paganento mediante emissao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos serviaps.

113. Obrigac6es da Contrafada
11.3.I. A flscalizapao exercida pela SEDUC nfro exclui nem redur a responsabilidade da

CONIRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sun
ocorrchcia, nfro implica colresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
pr9postos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterap6es);
11.3.2. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA deveri apresentar: C6pia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e lnformap6es a Previdchcia Social (GFIP) vinculada
a CEI, exceto quande houver dispensa pela Previdencia Social, neste caso see vinculada

_ ><nr-ilEi=7ilHT.ulFTi[Irfu[[.1-]| ilml!±T=IEr.I.

mEAlgRqr
11.3.3. Para emissao da Chdem de Serviap, a CONTRATADA deveri apresentar:

a) Duas vias da Anotacao de Responsabilidade T6cnica (ART) ou Registro de
Responsabhidnde Tecnica (RRT), de execucfro, com seu devido recolhinento perante
osrespectivosconselhos:ConsethoRegionaldeEngenhariaeAgronomia(CREA-GO)

e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que unia via sera anexada a
Prestapao de Contas e a outra sera encaminhada a Gerencia de Fiscalizapafo e
Acompanhamento de Obras da Saperintendencia de Infraestrutura da SEDUC;
b) Dialo de Obras;
c) C6pia de matricula no Cadastro Especffico do INSS (CEI);
11.3.4. Por se tratar de contratapao em regime de execucao empreitada por preap global, nfro ha
possibilidade de formalizapao de termo aditivo visando eventuais aer6scimos de serviap,
salvo mos casos excepcionals e devidanente justificados, oriundos de alterap6es

qualitativas, que nao configurem falha do 6rgao gestor na elaboragfro do projeto ou
desconhecimentoporpatedaCONTRATADAdolocalondeosserviapsseraforealizados,
mos termos do § 3° de art. 65 da Lei n° 8.666ro3, e mos limites fixades no §2° do refindo
artigo.

11.3.5. A contratapao de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIAC6ES E

CONSTRUC6ESdeverdchservarosrequisitoscontidosnahstru9froNormativan°007/2017GAB-SEGPLAN, os quais constar5o, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitat6rios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. i obrigagiv do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Ptolico(a) Responsavel pela edificagfro jurisdicionada a SEDUC a
exigchcia de:

I - Cdyia atualizada do Programa de Controle Medico de Satde Ocupacional (PCMSO) da elnpresa
Contratada;
11 - C6pias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA que ifeo trabalhar nas dapendencias da edificapao jurisdicionada a SEDUC;

HI - C6pia atualizada de Programa de Prevengao de Riscos Ambientais ¢PRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - C6pia atualizada do Programa de Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;
V-C6piadesOrdensdeServiaplndividualeEspecifica(el6trica,trabalhoemaltuneespapoconfinedo,
quando for o caso) de todos os empregedos da contratada que inBo trabalhar nas dapendchcias da
edificapfro jurisdicionada a SEDUC;
VI - C6pias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizapao dos treinamentos de seguranca em
confindade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabamadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipanentos (NR -12}
trabalho em altura (NR 35) e outr.os;

VII - C6pias das fichas de registro da entrega dos Equipanentos de Prctegao Individual - EPI fornecidos
aos empregedos que ifeo trabalhar da edificapfro jurisdicionada a SEDUC;
§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fomecidos, no ate da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Pfrolico(a) Responsavel pela edificapao
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SESMT Pdblico (Servigo de Seguranca e Sabde no Trabalho do Servidor mblico), onde
houver (Goifnia, Anapolis, Jatai e Quirin6polis), para validapao em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde hao houver SESMT, os documentos deverfo ser fomecidos ao(a) Fiscal da obra
ou ao(a) Servidor(a) ELblico(a) Responsavel pela edificapao jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacfo e fiscalizapao em atendimento das exig6ncias das Nomas
Regulamentadoras do MTE - Ministerio do Trabalho e Emprego;
c)

As c6pias dos documentos de seguranga e salde no trabalho deverao pemanecer na obra
a disposi9ao da fiscalizapao.

11.3.6. Ainda

cousiderando

o

estabelecido no

Art.

5°

da Instrngfro

Normativa

07/2017-

GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes items, conforme
as exigchcias legais:

I - Formar sua Comissao Intema de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinap6es da NR-5 da Portaria 3 .214/78 ;
11 -Fomecer os Equipamentos de Protegao Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado
de couservapfro e funcionamento, ben como, treinamento de use adequado, guarda e couservapao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigat6rio por parte dos empregados em areas/
atividndes de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Ill - Registrar a Comunicapao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrfencia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependencias ou a servigo da edificapao jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
ben como nos ocorridos mos trajetos;
IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificap5o de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda nfo foram treinados, antes do inicio da execngao das respectivas atividades,
quarto aos riscos inerentes a fimcao e quarto as medidas de controle existentes, em atendimento ds
Normas Regulanentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhaniento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizap5es, anualmente ou sempre que necessinas, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servicos contratados;
VII - Providenciar a elaborapao das documentap6es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bdsico e SEP quando aplieavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, corforme as Nomas Regulanentadoras do MTE.
11.3.7. i de responsabflidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) ELblico(a) Responsavel pela edificapfro jurisdicionada a SEDUC (contratante),

c6pias dos documentos mencionados neste Ptojeto Basico, em conformidade com a Instrapao
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidorta) rmblico(a) Responsavel pela edificapaojurisdicionada

a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quarto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislapao vigente sobre sande e seguranga no
trabalho;
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11.3.9. 0 descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislapfro referents a

sahde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagao de adverfencia, multa e rescisao

contratual, em caso de reincidthcia ou resistencia, respondendo por omissao qunto a falta por
nao cumprir com as exigencias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulanentadoras do MTE, com ado9fo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de tral)alho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais ddvidas a respeito deste, a empresa devefa entrar em contato com
a Superintendencia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educa9fro de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 -Setor Leste Vila Nova -CEP: 74.643-010 -Goiana -Goias - FONE: (62) 3201 3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201 -3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os prQjetos, planilhas oxpamenfarias, cronograna fisico-financeiro e memorial
descritivo est5o disponiveis no site: www.educacao. go. gov.br .

Superintendencia de Infraestrutura, eni Goiania, aos 17 dias do mds de fevereiro de 2021.

Arq. e urb. Luiz Alberto Gongalves Barbosa
CAU A74193-0

