
 
 Comissão Permanente de Licitação 

Quadra 602 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado Conjunto 01 Lote 06 - Bairro Plano Diretor Norte - Palmas-TO - CEP 77006-700 
Telefone: (63) 3215-1240 - www.crato.org.br

Edital nº nº 001/2022/CRA-TO

Palmas, 12 de setembro de 2022.

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

 

COMPOSIÇÃO DO EDITAL

 

1. DO OBJETO

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

4. DOS BENEFÍCIOS DA MICOEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

5. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

6. DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”

7. DO CREDENCIAMENTO

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE I)

9. DO JULGMENTO DE HABILITAÇÃO

10. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE II)

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

12. DO CRITÉRO DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

13. DOS RECURSOS

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

15. DA GARANTIA DO CONTRATO  

16. DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17. DA TOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIOA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

18. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

20. DAS MEDIÇÕES

21. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24. DO FORO

25. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:

 

Anexo I – PROJETO BÁSICO

Modelo 01 – Modelo de Apresentação da Proposta

Modelo 02 – Modelo de Memorial Descri�vo

Modelo 03 – Modelo de Planilha Orçamentária Analí�co

Modelo 04 – Modelo de Planilha Orçamentária Sinté�ca

Modelo 05 - Modelo de Planilha de Composição do BDI

Modelo 06 – Modelo de Planilha de Cronograma Físico Financeiro

Modelo 07 - Modelo de Planilha de Memória de Calculo

Modelo 08 – Modelo de Planilha de Composição com Preço unitário

 

Anexo II – Carta de Credenciamento

Anexo III –Comprovação do Atendimento do Inc. XXXIII do Art. 7º da Cons�tuição Federal

Anexo IV – Declaração de Disponibilidade de Máquina e Equipamento

Anexo V – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  

Anexo VI – Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impedi�vos da Habilitação

Anexo VII – Declaração de Responsabilidade Técnica



Anexo VIII – Declaração de Vistoria

Anexo IX – Minuta do Contrato

 

PREÃMBULO

O Conselho Regional de Administração do Tocan�ns - TO, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação em tela na modalidade TOMADA DE PREÇO, do �po MENOR PREÇO, em sessão pública, nos termos deste Edital e seus
anexos. Esta licitação será conduzida pelo Coordenador da Comissão Permanente de Licitação e respec�vos membros designados pela Portaria N.º
001/01/2022, expedida pelo Presidente do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns.

Processo: 476925.000263/2022-51                                     Tipo de licitação: Menor Preço Global

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

Exame ou Re�rada do Edital (site): www.crato.org.br  ou na Comissão Permanente de Licitação CRA - TO

Local da sessão: Sala de licitação, sito: 602 Norte Av. Teotônio Segurado Cj 01 Lt 06, Palmas-TO / CEP: 77.006.700 Telefone: (63) 3215-1240.

Data da abertura: 04 de outubro de 2022             Hora da abertura: 09Hs00Min.    (Horário de Brasília)

Valor Es�mado: R$ 98.941,27 (Noventa e oito, novecentos quarenta e um mil e vinte sete centavos) O valor global da proposta não poderá exceder ao valor
es�mado pela Administração, conforme planilhas orçamentárias.

LEGISLAÇÃO APLICADA

Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, Ar�go 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda
todas as suas alterações;

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: Ins�tui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros disposi�vos legais,
alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014;

Decreto Federal nº 6.204, de 05/11/2007: Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de pequeno
porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal;

Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013: Dispõe sobre a responsabilização administra�va e civil de pessoas jurídicas pela prá�ca de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS

Coordenador da CPL(a): Renato Jayme Silva

Telefone: (063)3215 1240              E-mail contrato@crato.org.br

Endereço: 602 Norte Av. Teotônio Segurado Cj 01 Lt 06, Palmas-TO / CEP: 77.006.700 Telefax: (63) 3215-1240 /  www.crato.org.br /contrato@crato.org.br

Horário de Atendimento: Das 09h00min às 13h00min  das  14h00min às 18h00min

Observação: Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impedi�vo, que impeça a realização desta sessão pública, não havendo re�ficação da convocação,
esta realizar-se-á no primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário e local previstos.

 

01. OBJETO

1.1. O presente Licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de mão de obra e material, para
execução dos serviços de Pintura e revisão da cobertura, com subs�tuição de telhas rachadas/quebradas, na sede do Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns - TO, conforme especificações constantes no projeto e anexos.

 

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.2.1.   A empresa contratada deverá executar a obra de acordo com as especificações con�das no Projeto Básico e Memorial descri�vo em anexo.

1.3.1. As especificações do objeto a serem executados no prédio do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns deverão compreender as descrições
mínimas con�das no anexo abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD/SERV. VALOR TOTAL

01
A contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de mão de obra e material, para
execução dos serviços de Pintura e revisão da cobertura, com subs�tuição de telhas rachadas/quebradas, na
sede do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns - TO

Ser.

 
1 R$ 98.941,27

 

02. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão par�cipar do presente certame os interessados legalmente cons�tuídos, que atenderem todas as exigências, con�das neste Edital e seus anexos, e
ainda con�ver no seu ramo de a�vidade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, execução de objeto per�nente e
compa�vel ao objeto desta licitação, e que sejam cadastradas no CRA TO qualquer órgão ou en�dade Pública da Federação. 

2.2. As empresas não cadastradas somente poderão par�cipar do presente certame, as interessadas que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, conforme disposto no art. 22 § 2º e 9º da Lei 8.666/93. As empresas não
cadastradas, que não atenderem este item, estarão excluídas do certame.

http://www.crato.org.br/
http://www.crato.org.br/


2.3. Para efeito do item 2.2., o Envelope da documentação entregue, ficará sob custódia da Comissão Permanente de Licitação, e comporá os demais
documentos de habilitação, exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993.

2.4. Não poderá par�cipar desta licitação a empresa que:

2.4.1. Es�ver impedida ou temporariamente suspensa de par�cipar em licitação ou contratar com a Administração Pública Federal, estadual ou Municipal, salvo
se comprovar a sua reabilitação;

2.4.2. Ainda não poderão par�cipar deste Certame, aqueles de que trata o ar�go 9º da Lei Federal nº 8.666/1993;

2.4.3. Es�ver incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública;

2.4.4. Incorrer em outros impedimentos previstos em lei.

2.5. A Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

 

03. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

3.1. Dos esclarecimentos:

a) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações, no endereço ou e-mail constados no preâmbulo deste Edital, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis antes da abertura da sessão.

b) O Presidente da Comissão de Licitação, responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

c) As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo site do CRA e vincularão os par�cipantes e a administração.

 

3.2. Da impugnação:

a) Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, �sica ou jurídica, poderá impugnar os termos deste edital.

b) O Presidente responderá as impugnações no prazo de Três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

c) Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

d) Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante que não o fizer até o segundo dia ú�l que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação.

e) A impugnação feita tempes�vamente não impedirá a licitante de par�cipar deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela per�nente,
caso a decisão sobre a pe�ção não seja protocolada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".

 

04. DO BENEFÍCIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação, juntamente com a documentação de habilitação, DECLARAÇÃO
assinada pelo representante legal, manifestando essa condição – Anexo V, acompanhada de Cer�dão da Junta Comercial, ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
devidamente arquivado na Junta Comercial, demonstrando que a Licitante se enquadra no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

4.2. A não apresentação da Declaração implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, do tratamento diferenciado e favorecido para o
certame.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a Licitante forem declaradas vencedoras do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de nega�va.

4.5. As Licitantes enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que não apresentarem Declaração,
poderão par�cipar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

4.6. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as Licitantes que
se enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo § 4º, art. 3º da Lei Complementar no 123/06.

 

05. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

5.1. O certame cons�tuir-se-á em três fases dis�ntas, quais sejam: Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preços.

5.2. A Licitação será julgada pela Comissão Permanente de Licitação, cujo o Coordenador e membros são designados pelo Portaria nº 001/01/2022, expedida
pelo Presidente do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns -TO.

5.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá ser assessorada tecnicamente, quando julgar necessário, sendo que toda qualificação técnica das Licitantes
será analisada e julgada pela área técnica, cabendo a esta Comissão a divulgação do resultado.

5.4. A Comissão Permanente de Licitações poderá:

a) Solicitar às Licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;

b) Adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal e complementação de insuficiências no curso da Tomada de Preços;

c) Prorrogar os prazos de que trata o Edital, em caso de interesse público, caso fortuito ou força maior.

5.5. A recusa em fornecer esclarecimentos e documentos e em cumprir as exigências solicitadas pela Comissão Permanente de Licitações, nos prazos por ela
determinados e de acordo com os termos deste Edital, poderá ensejar a desclassificação da Licitante.

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, do Projeto Básico e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem
irregularidades insanáveis.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


5.7. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e
suficiente para jus�ficar sua revogação, ou podendo ainda, ser anulada por ilegalidade ou vício, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.8. Na hipótese de alteração que afete de forma inequívoca a elaboração das propostas, a Comissão Permanente de Licitação irá alterar a data prevista para
entrega e abertura dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços, prorrogando-se ou reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

5.9. Quaisquer alterações no Edital ou nas datas fixadas para a realização das sessões públicas serão divulgadas nos mesmos meios u�lizados para o aviso de
licitação, conforme prevê o § 4º do ar�go 21 da Lei nº 8.666/93, ou mediante e-mail indicado pelas Licitantes que preencherem o formulário (comprovante de
re�rada do edital), ou protocolarem junto a Comissão Permanente de Licitação, sitos 602 Norte Av. Teotônio Segurado Cj 01 Lt 06 Palmas - TO (63) 3215 1240
CEP: 77.006-700 ou através do site www.crato.org.br .

5.10. A prá�ca de quaisquer dos atos previstos neste Edital não resultará, a qualquer tempo e sob qualquer condição, no direito a ressarcimento ou indenização
às Licitantes.

 

06. DOS ENVELOPES “CREDENCIAMENTO” “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”

6.1. Os envelopes “Habilitação” e “Proposta Comercial” e deverão ser lacrados, opacos, indevassáveis e entregues na sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados.

6.2. A Comissão de Licitações não se responsabilizará por envelopes de “Habilitação” e “Proposta Comercial” enviado pelos correios ou quaisquer outras formas.

6.3. O Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e o Envelope 3 - PROPOSTA COMERCIAL indicarão em sua parte externa e frontal os dizeres de quais
documentos se encontram inseridos, conforme segue:

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

ENVELOPE N.º 01 – CREDENCIAMENTO 

PROPONENTE:.................................................................. ...

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:.................................................................. .... 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

ENVELOPE N.º 03 – PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE.............................................................

 

07. DO CREDENCIAMENTO – (Envelope 01) 

7.1. A Licitante, ou o seu representante legal, deverá, no local, data e horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de
Licitação para efetuar seu Credenciamento como par�cipante desta Licitação. Os documentos de credenciamento deverão ser entregues, no Envelope nº 01.

7.2. Considera-se como representante da Licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do Estatuto ou Contrato Social, do Instrumento de Procuração
Pública, ou par�cular com firma reconhecida, ou da Carta de Credenciamento – Modelo Anexo III.

7.3. O Estatuto, o Contrato Social ou o Registro como empresário individual deve ostentar a competência do representante da Licitante para representá-lo
perante terceiros.

7.4. O instrumento de Procuração Pública ou Par�cular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a
prá�ca de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de cons�tuição da empresa.

7.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de Credenciamento não impedirá a par�cipação da Licitante no presente certame, porém
impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a Sessão, em nome da Licitante.

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

7.7. Cada Licitante poderá credenciar apenas um representante.

7.8. Cada Credenciado poderá representar apenas uma Licitante. 

7.9. A Licitante que enviar sua documentação via postal aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns, e não credenciar representante legal terá sua proposta analisada pela Comissão Permanente de Licitação, dando-se andamento ao procedimento
licitatório, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93.

7.8. Após o encerramento do credenciamento e iden�ficação dos representantes e das empresas par�cipantes, a Comissão de Licitação não mais aceitará novos
proponentes, dando início a sessão exclusivamente com os par�cipantes devidamente credenciados.

 

08. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – (Envelope 02)

8.1. Na fase de habilitação haverá consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Condenadas por Ato
de Improbidade Administra�va (CNCIA).

http://www.crato.org.br/


8.2. PARA AS EMPRESAS CADASTRADAS, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedor (SICAF) ou Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC), de qualquer
en�dade pública da federação, deverá apresentar o cer�ficado, no envelope 02, em subs�tuição aos documentos constante dos art. 28, 29 e 31 da Lei 8.666/95.
Caso a data de alguma cer�dão relacionada no SICAF/CRC, esteja com data de validade vencida, a Licitante deverá apresentar juntamente com o Cer�ficado, a
respec�va cer�dão atualizada. 

8.3.  PARA AS EMPRESAS NÃO CADASTRADAS, deverão atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data do
recebimento das propostas, ou seja, dia 00 de agosto de 2022, deverá entregar um envelope lacrado e rubricado, com toda documentação indicada abaixo, na
Comissão Permanente de Licitação, sito a 602 Norte de Av. Teotônio Segurado Cj 01 lt. 06 Palmas TO, de segunda a sexta – feira, das 9h00min às 13h00min e das
14h00min às 18h00min, conforme prevê o ar�go 22 § 2º da Lei 8.666/93:  

a) Rela�va à Habilitação Jurídica:  

1. Cédula de iden�dade e Registro comercial, no caso de empresário individual.

2. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, quando se tratar de Sociedade Comercial, e em
caso de sociedade por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores.

3. Inscrição no ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

4. Decreto de autorização, quando tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

b) Rela�va à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto contratual, (FIC).

3. Cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, de quitação de tributos federais, conjunta expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita
Federal.

4. Cer�dão nega�va ou posi�va, com efeito de nega�va quanto aos tributos municipal, rela�vamente à sede ou domicílio do proponente.

5. Cer�dão nega�va ou posi�va, com efeito de nega�va quanto aos tributos estadual, rela�vamente à sede ou domicílio do proponente.

6. Cer�ficado de regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal.

7. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), emi�da pela Jus�ça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

c) Rela�va à Qualificação Econômica - Financeiro:

1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social exigível, registrados na forma prevista no art. 176, da Lei nº 6.404/76, que
comprovem a boa situação financeira da Licitante, acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento devidamente assinados por contador habilitado
e pelo representante legal, não podendo ser subs�tuídos por balancetes ou balanços provisórios.

2. Cer�dão nega�va de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial de créditos da empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emi�da, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da licitação.

3. Comprovante da boa situação financeira da licitante, que será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG). Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
os quais devem ser maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

 

                   AC + RLP
LG = ----------------                                                                          PC + ELP

        AT
SG = ----------------
            PC + ELP

              AC
LC = ----------------                       PC

C = A�vo Circulante
PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = A�vo Total

 

 

IV) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço e adaptadas, no que couber à
nova estrutura dos balanços patrimoniais promovida pela Lei nº 11.941/2009.

V) As licitantes que apresentarem quaisquer dos índices menores do que 1(um), quando de sua habilitação, em vista dos riscos para a administração, deverão
comprovar capital social no valor mínimo de 5% do valor es�mado, admi�da a atualização para a data de apresentação da proposta mediante índices oficiais.

8.4. A par�cipação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus
anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legi�midade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

8.5. Será desclassificada e/ou inabilitada as empresas não cadastradas e aquelas que possua em seu contrato social finalidade ou objeto incompa�vel com o
objeto desta licitação.

8.6. Será desclassificada e/ou inabilitada as empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

8.7. As empresas Cadastradas e as empresas que atenda a condição de Cadastrada até o 3º dia anterior a data da abertura das propostas deverão apresentar
a documentação de habilitação complementar a seguir: (envelope 02).

1. – Declaração de cumpre plenamente o inciso XXXIII, do ar�go 7°, da Cons�tuição Federal na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93 – Anexo III.

2. - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), emi�da pela Jus�ça do Trabalho.

3. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a
empresa licitante prestou serviços, compa�veis em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto desta licitação.

4. Comprovação de responsabilidade técnica do (Engenheiro Civil e ou Arquiteto) durante a execução do Contrato, seja(m) detentor (es) de Atestado(s) de
Capacidade Técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando responsabilidade técnica, devidamente conferido pelo CREA
ou CAU, acompanhado da respec�va Cer�dão de Acervo Técnico (CAT), por execução de obra similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior. Não será admi�ndo atestado(s) de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


As parcelas de maior relevância e de valor significa�vo são as seguintes:

 

Execução de Telhamento com telha ondulada de fibrocimento;

Execução de Serviços de Pintura de paredes, �nta látex pva e �nta látex acrílica premium;

Execução de Serviços de impermeabilização de infiltrações;

 

V. Registro ou inscrição do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), no qual estejam vinculados.

 

6. Apresentar comprovação de garan�a de par�cipação e proposta, limitado a 1% (um por cento), do valor es�mado pela Administração, na mesma
modalidade e critérios previstos no caput e § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93. A garan�a poderá ser prestada antecipadamente junto a Diretoria Financeira
do Conselho Regional de Administração TO, que emi�rá recibo da devida caução ou na própria sessão pública para recebimento das propostas.  

 

7. Declaração de Vistoria (caso queira apresentar), ao local dos serviços para tomar conhecimento das condições do local dos serviços. (Opcional, não
considera para efeito de habilitação) – Anexo VIII.

 

8. Na opção de não realização da vistoria, a empresa deverá apresentar (obrigatoriamente) uma declaração, de que possui pleno conhecimento do local
onde estão localizadas as estruturas onde serão executados os serviços, e de suas peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das
condições do local, em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.

 

OBSERVAÇÃO:

a) Caso algum documento exigido na Habilitação foi apresentado no CREDENCIAMENTO, não haverá necessidades de reapresentá-lo na HABILITAÇÃO.

b) Caso a empresa considere necessário analisar e vistoriar o local da obra, (opcional), deverá encaminhar a solicitação de agendamento para o e-mail
contrato@crato.org.br.

c) Os documentos poderão ser apresentados em original ou em qualquer processo de cópia perfeitamente legível, exceto em papel térmico de fax, auten�cada
na forma da lei ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o Órgão
responsável pela emissão do documento disponibilizar a consulta.

d) A proposta, planilha orçamentária e cronograma, deverá conter rubrica em todas as folhas e assinatura na úl�ma do responsável cons�tuído.

e) Ser preferencialmente encadernados, de modo a não conter folhas soltas, sem emendas, acréscimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em
uma única via, sem borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais
licitantes, prejuízo à Administração ou não impedir a exata compreensão de seu conteúdo.

 

8.8.  Nos termos do art. 3º, XI e I I, da Lei Federal n° 13.726/2018, é dispensada a exigência de: 

a) Reconhecimento de firma, devendo a Comissão de Licitação, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de iden�dade do signatário, ou
estando este presente e o documento diante do servidor, lavra sua auten�cidade no próprio documento.

b) Auten�cação de cópia de documento, cabendo a Comissão, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a auten�cidade.

c) Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser subs�tuído por cópia auten�cada pelo própria Comissão de Licitação CRA TO.

d) Os documentos expedidos via on-line (internet), que possam ser aferidos por meio eletrônico, dispensam auten�cação.

 

09. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1. O julgamento da habilitação será feito através do exame dos documentos apresentados, abrindo-se vista aos licitantes presentes.

9.2. Serão inabilitadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento solicitado em desacordo com este Edital, ou apresentá-lo com vícios ou
defeitos que prejudiquem o seu perfeito entendimento.

9.3. A Comissão Permanente de Licitação, após a abertura dos envelopes de habilitação, poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião a fim de que possa
melhor analisar os documentos apresentados, publicando o resultado nos meios oficiais, ou comunicação direta via site www.crato.org.br.

9.4. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, ou havendo solicitação de abertura de prazo recursal, os representantes presentes deverão rubricar os
envelopes lacrados contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até que seja julgada a habilitação, inclusive os recursos.

9.5. Julgada a habilitação e decididos eventuais recursos interpostos, será marcada sessão pública para abertura dos envelopes de proposta comercial, com
convocação dos licitantes habilitados via o�cio ou publicação nos meios oficiais do CRA - TO.

9.6. Os documentos para habilitação lacrada das empresas inabilitadas, que permanecerem em poder da Comissão Permanente de Licitação, será destruído em
30 (trinta) dias, a contar da data de adjudicação do certame.

 

10. DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE II)

10.1. A proposta comercial, conforme (Modelo 1), deverá ser da�lografada ou digitada e deverá conter:

a) Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone da empresa proponente;

b) Especificações detalhadas do objeto proposto, conforme descrito no Projeto Básico - (Anexo I);

c) O valor global da proposta, com preços indicados em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, no máximo com duas casas decimais;

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a abertura da sessão;

e) Prazo de execução dos serviços de 90 (Noventa) dias, conforme cronograma;

f) Prazo de pagamento não inferior a 10 (dez) dias úteis, após atesto da nota fiscal;

 

mailto:contrato@crato.org.br
http://www.crato.org.br/


10.2. Juntamente com a proposta comercial, deverá ser entregue:

a) A planilha orçamentária, que deverá ser elaborada para cada item da licitação conforme (Modelo 3), tomando por base as especificações dos serviços,
unidades e quan�dades da planilha orçamentária anexa a este Edital, contendo, no mínimo:  

Razão social da proponente;

Iden�ficação dos serviços e desta licitação;

Tabela com item, especificação, unidade, quan�dade, preço unitário, preço total do item e valor global do orçamento;

Data e assinatura do profissional responsável técnico, devidamente iden�ficada.

b) O cronograma �sico-financeiro de execução, elaborado para cada item da licitação conforme (Modelo 06), de forma a espelhar o equilíbrio do objeto ora
licitado e estar condizente com a planilha orçamentária e com os prazos de execução es�pulados, respec�vamente, contendo: 

Razão social da proponente;

Iden�ficação dos serviços e desta licitação;

Tabela com item, especificação dos serviços, parcelas mensais (em valores e percentuais), preço total e valor global do cronograma;

Data e assinatura do profissional responsável técnico, devidamente iden�ficada;

 

c) Planilha de composição de custos unitários (orçamento analí�co) de todos os itens da planilha orçamentária, o referido orçamento analí�co deverá ser
numerado observando a mesma sequência dos itens da planilha orçamentária. Nos itens com descrição coincidentes a empresa Licitante poderá apresentar à
composição do primeiro item das repe�ções, tornando, neste caso, obrigatória a citação da numeração nos demais itens – Modelo 03; 

d) A composição do índice dos Bene�cios e Despesas Indiretas - BDI da proponente, a ser elaborado de acordo com as orientações do Tribunal de Contas da
União, em especial o Acórdão 2622/2013 e declarado conforme con�do no (Modelo 5).

e) Cronograma �sico financeiro - conforme cronograma base em anexo. Planilha de encargos sociais – modelo 06.

d) A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas anteriormente acarretará em desclassificação do Licitante.

10.3. Os valores da proposta, orçamento e cronograma devem ser apresentados em moeda corrente nacional, em duas casas decimais.

10.4. As propostas, orçamentos e cronogramas que apresentarem erros manifestos de cálculo serão corrigidos automa�camente pela Comissão Permanente de
Licitação, no que se refere aos valores de soma e/ou mul�plicação, tomando por base os valores unitários.

10.5. Todas as despesas necessárias à execução do objeto não descritas na planilha orçamentária, como carga, transporte e descarga, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, tributos, tarifas, emolumentos, licenças, alojamento para atendimento dos serviços, seguro em geral, bem como encargos
decorrentes de fenômenos de natureza infortunís�ca, trabalhista, responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados ao CRA - TO e/ou terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços, dentre outras, são de responsabilidade da proponente e devem estar incluídas na composição dos
custos.

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. Será considerada vencedora do certame a Licitante que atender o Edital ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que compa�vel com os preços do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. 

11.2. Não se admi�rá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço máximo que a administração se dispõe a pagar.

 

12. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

12.1. Abertas as propostas, as mesmas serão lidas e rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação, passando ao plenário para verificação e rubrica das
licitantes presentes.

12.2. As propostas poderão ser subme�das a parecer técnico do Conselho Regional de Administração, antes do julgamento pela Comissão Permanente de
Licitação.

12.3. Observadas as disposições con�das nos arts. 43 a 48 da Lei nº 8.666/93 será declarada vencedora a proposta que cotar o objeto na forma descrita neste
Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.

12.4. O critério de aceitabilidade dos preços será o de compa�bilidade com os preços de insumos e salários pra�cados no mercado, coerentes com a execução
do objeto da licitação, observando que os valores unitários e o valor global da proposta não poderão, em qualquer caso, exceder ao valor es�mado pela
Administração.

12.5. Quando solicitado, o licitante deverá demonstrar a exequibilidade de seus preços por meio de detalhada de custos, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis.

12.6. A Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que:

a) Não atenderem às exigências con�das neste Edital ou que imponham condições não previstas neste mesmo ato convocatório;

b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou valores globais ou unitários superiores aos limites estabelecidos neste edital.

12.7. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, na forma da Lei
Complementar nº 123/2006.

12.8. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. No caso de empate entre duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá apresentar a proposta de desempate, o que deverá realizar no prazo de até 2
(dois) dias úteis a par�r da ciência do julgamento.

b) Apresentada proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte o objeto
licitado.

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deixe de apresentar proposta, as demais empresas em situação de empate
poderão também apresentar suas propostas, respeitada a ordem de classificação dos preços.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de desempate, será
realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



d) Na hipótese da não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte com condição de desempate, o objeto será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

12.9. O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não �ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

12.10. O resultado do julgamento das propostas será comunicado na sessão de abertura ou, se ocorrer a suspensão da sessão para análise, será publicado no
Diário Oficial do Estado.

12.11. As propostas lacradas eventualmente desclassificadas, que permanecerem em poder da Comissão Permanente de Licitação, será destruído em 30 (trinta)
dias, a contar da data de adjudicação do certame.

 

13. DOS RECURSOS.

13.1. Somente serão aceitos recursos previstos no art. 109 da Lei 8.666/93, devidamente protocolizados e dirigidos à Comissão Permanente de Licitação.

13.2. Os recursos deverão ser apresentados digitados ou da�lografados e assinados pelo representante legal do licitante, em original, no Seção de Protocolo do
CRA - TO ou enviado via, e-mail e outros meios na inicias desse edital.

13.3. Decididos os recursos eventualmente interpostos, será dado conhecimento do resultado aos licitantes, através comunicação direta ou de publicação Diário
Oficial do Estado.

13.4. Cabe recurso dos atos da Administração a contar da in�mação do ato ou da lavratura da ata, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.4. Os recursos interpostos podem ser impugnados pelos demais licitantes que apresentarão suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a par�r da
data da comunicação da interposição do recurso aos demais licitantes.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

13.6. O recurso deverá ser entregue na Seção de Protocolo do CRA – TO ou via, e-mail, de segunda a sexta-feira no horário das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às
18:00 horas, onde deverá constar o número do processo, o número da Licitação e data de abertura acrescido do termo “RECURSO”, devidamente assinado e,
vistado em todas as folhas, por pessoa autorizada.

13.7.  Os recursos contra habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas terão efeito suspensivo. Os demais recursos previstos no inciso I do
ar�go 109 da Lei Federal nº 8.666/93 poderão ter eficácia suspensiva, mediante ato mo�vado pelo Presidente do Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns e presentes razões de interesse público.

13.8. Somente poderá interpor recurso, ter vista, aos autos, ou requerer cópia do processo (por escrito), o representante da empresa legalmente cons�tuído ou
pessoas com poderes para tanto.

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. Julgadas as propostas e decididos os recursos eventualmente interpostos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará os autos ao Presidente do
Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, para adjudicação ao licitante vencedor e homologação do certame.

 

15. DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1. Os termos e condições de garan�a do contrato são os especificados no item 11, do Projeto Básico Anexo I.

 

16. DO CONTRATO E DA CONTRATAÇÃO

16.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para prestar a garan�a de execução indicada no item 15 e para assinatura de instrumento contratual
rela�vo ao objeto, devendo comparecer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da no�ficação, prorrogável por igual período quando solicitado
jus�ficadamente pelo interessado;

16.2. Antes da assinatura do instrumento contratual, a empresa vencedora poderá ser convocada para apresentar a composição dos seus custos, rela�vos a
materiais, mão-de-obra e equipamentos, para fins de constar em seu contrato de prestação de serviços, cuja apresentação deverá ser realizada no prazo
improrrogável de até 5 (cinco) dias úteis, sob as penalidades previstas neste edital;

16.3. O contrato será firmado conforme minuta constante no Anexo IX.

16.4. O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a par�r da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação; 

16.5. Fica facultado à Administração, quando o vencedor não assinar o instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, forma e condições, inclusive o preço do primeiro colocado.

16.6. Quando no�ficado antes da efe�va conclusão da execução do objeto, a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, conforme previsto no § 1º do art. 65 da
Lei 8.666/93, mediante jus�fica�va técnica por parte do Presidente – CRA/TO. 

16.7. A critério exclusivo e mediante prévia autorização do CRA -TO, a contratada poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

16.8. Aplicam-se, no que couberem, as disposições con�das nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, independentemente de transcrição.

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

17.1. As despesas des�nadas à execução das obras e dos serviços correrão por conta da dotação orçamentária constante do item 16, do Projeto Básico Anexo I.

 

18. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

18.1. O objeto deverá ser executado conforme condições constante do Projeto Básico Anexo I e em observância aos elementos instrutores fornecidos.

18.2. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da expedição da Ordem de Serviços, que será ofertada de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira do CRA - TO. 

18.3. O(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s) pela execução dos serviços objeto deste certame deverá (ão), obrigatoriamente, ser o(s) detentor (es) do(s)
Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) para qualificação técnica e fazer(em) parte do quadro técnico da empresa durante todo o período de
execução do objeto, conforme registro junto ao CREA/CAU.



 

19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. A fiscalização será exercida nos termos e condições constantes no item 12, do Projeto Básico Anexo I.

 

20. DAS MEDIÇÕES

20.1. As medições serão realizadas na forma e condições constantes no item 13, do Projeto Básico Anexo I.

 

21. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

21.1. O pagamento ser efetuado nos prazos e condições constantes no item 14, do Projeto Básico Anexo I.

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1.  Em caso de inexecução parcial ou total da obra, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária de
par�cipação em licitações e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública conforme prevê o ar�go 87 da lei nº 8.666/93,
assegurada à ampla defesa.

22.2. Aplicam-se, à CONTRATADA as sanções administra�vas, criminais e demais regras previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

22.3. A recusa injus�ficada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

22.4. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das penalidades acima elencadas, as discriminadas
a seguir: 

1. Advertência escrita: quando se tratar de infração, que a juízo da fiscalização e no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas
no Edital e seus anexos ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos aos ENTES CONTRATANTES, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave. 

2. Multas: caso existam não conformidades rela�vas à construção da edificação, quando da fiscalização da obra realizada de acordo com o Projeto Execu�vo
detalhado, a Contratante aplicará multas condizentes aos itens que compõem a Planilha Orçamentária da Obra, adotando a sistemá�ca explicitada abaixo.

22.5. Aplicam-se, à CONTRATADA as sanções administra�vas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

22.6. A recusa injus�ficada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

22.7. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das penalidades acima elencadas, as discriminadas
a seguir: 

1. Multas: Multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no caso de inexecução total da obrigação e Multa de 10% (dez por cento) do valor
correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 

 

Faixas de Graus de Não

Conformidade  

Índice de Gravidade

(IG)  
Multa Sobre o Valor Total do
Item  

Gravíssima
1 10%

0,9 9%

Grave
0,8 8%
0,7 7%

Moderada
0,6 6%
0,5 5%
0,4 4%

 Leve
0,3 3%
0,2 2%
0,1 1%

a) Gravíssima: quando o CONTRATADO recebeu mais de uma multa por Não-Conformidade Grave, e que até o final do prazo es�pulado em no�ficações, não
tomou as providências necessárias à reparação das mesmas. 

b) Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade �sica do usuário. 

c) Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a
integridade �sica do usuário. 

d) Leve: evidenciados aspectos esté�cos, execuções constru�vas e u�lização de componentes dis�ntos das especificações técnicas contempladas no projeto
execu�vo. 

e) Índice de Gravidade (IG): índices escalonados em função do �po de não conformidade evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo fiscal. 

f) Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor total do item, ob�do por meio da mul�plicação do IG pela multa máxima sobre o valor
total do item.

22.8. Quando da medição dos serviços, os fiscais farão a glosa dos valores dos subitens detalhados da Planilha Orçamentária da Obra, correspondentes às não
conformidades encontradas que, necessariamente, serão os mesmos listados na No�ficação de Infração.

22.9. Ao ser comunicado sobre a não conformidade, o CONTRATADO deverá apresentar, em até 3 (três) dias úteis, o Plano de Correção, detalhando a solução
encontrada e o respec�vo cronograma de execução, que deverá ser aprovado pelo ENTE CONTRATANTE, e imediatamente juntado aos autos do Processo de
Contratação.

22.10. Caso o CONTRATADO não apresente um Plano de Correção ou deixe de cumpri-lo, a No�ficação de Infração será conver�da em Multa, que será
imediatamente cobrada pela CONTRATANTE, e esta informação deverá ser imediatamente juntada aos autos do Processo de Contratação.

22.11. Caso o CONTRATO cumpra rigorosamente o Plano de Correção apresentado, a No�ficação de Infração será suspensa, e os subitens glosados serão
incluídos na medição subsequente, que deverá ser imediatamente juntado aos autos do Processo de Contratação. 



22.12. Caso o CONTRATADO tenha sido multado mais de 3 (três) vezes por não conformidades, até o final da obra, será aplicada uma multa Gravíssima, de índice
de Gravidade 1 (um) sobre o valor total do Contrato, e esta informação deverá ser imediatamente juntada aos autos do Processo de Contratação.

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de
seus termos.

23.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

23.3. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na proposta e habilitação,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, para esse fim específico.

23.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação com a interpretação da legislação própria, princípios cons�tucionais e o direito
público interno, sem prejuízo de solicitação de parecer jurídico da Assessoria Jurídica do CRA – TO.

 

24. DO FORO

24.1. Para dirimir as questões rela�vas ao presente Edital, elege-se como competente a Seção Judiciária do Estado do Tocan�ns – SJTO (Jus�ça Federal), com
exclusão de qualquer outro.

23.6. Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente certame serão prestadas pela Comissão de Licitações – CRA/TO,
em horário comercial, de segunda a sexta-feira, pelo telefax (063) 3215 1240.

 

Palmas - TO, aos 14 dias do mês de setembro de 2022.

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I - PROJETO BÁSICO

 

DATA: xx/xx/2022

PROCESSO Nº 476925.000263/2022-51.

 

01. DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de mão de obra e material, para
execução dos serviços de Pintura e revisão da cobertura, com subs�tuição de telhas rachadas/quebradas, na sede do Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns - TO, conforme especificações constantes no projeto e anexos.

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.2.1.   A empresa contratada deverá executar a obra de acordo com as especificações con�das neste Projeto Básico.

1.3.1. As especificações do objeto a serem executados no prédio do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns deverão compreender as descrições
mínimas con�das no anexo abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD/SERV. VALOR TOTAL

01 O presente Projeto Básico tem como objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, com
fornecimento de mão de obra e material, para execução dos serviços de Pintura e revisão da cobertura, com
subs�tuição de telhas rachadas/quebradas, na sede do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns - TO

 

Ser.

      1 R$98.941,27



 

 

02. DA JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                      

2.1. Os serviços ora demandados são indispensáveis para manter a segurança, promover o adequado e ininterrupto funcionamento e propiciar a tempes�va
detecção de desgastes ou defeitos, sua imediata correção, viabilizando assim, o aumento da vida ú�l das edificações em apreço e, ainda não obstante, os
aspectos patrimoniais, a preservação da integridade, saúde e segurança de servidores, prestadores de serviços e do público em geral, que u�lizam as instalações
prediais do CRA - TO.

2.2.      O obje�vo principal da contratação é garan�r a segurança e funcionalidade da cobertura do imóvel, proporcionando, dessa forma, mais segurança e
conforto aos usuários.

2.3. A reforma é necessária em virtude do desgaste ocorrido no telhado do imóvel devido às seguintes situações: intempéries naturais, idade de u�lização,
dentre outros. As telhas do atual são an�gas e diversas estão quebradas.

 

03. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a empresa
licitante prestou serviços, compa�veis em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto desta licitação.

3.2. Comprovação de que o Engenheiro Civil e ou Arquiteto que será (ão) o(s) responsável (is) técnico(s) durante a execução do Contrato, seja(m) detentor (es)
de Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, acompanhado da
respec�va Cer�dão de Acervo Técnico (CAT), que comprove responsabilidade técnica (acervo profissional) de obra similar, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior. Não será admi�ndo atestado(s) de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços. 

As parcelas de maior relevância e de valor significa�vo são as seguintes:

Execução de Telhamento com telha ondulada de fibrocimento;

Execução de Serviços de Pintura de paredes, �nta látex pva e �nta látex acrílica premium;

3.3 A comprovação de responsabilidade técnica do profissional indicado deverá ser feita por intermédio do Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, acompanhado da respec�va Cer�dão de Acervo Técnico (CAT) sob registro no
mesmo Conselho de registro da empresa.

3.4 Declaração de Vistoria (caso queira apresentar), ao local da obra para tomar conhecimento das condições do local da obra. (Opcional, não considera para
efeito de habilitação) – Anexo IV.

 

04. DO VALOR ESTIMADO

4.1 O orçamento es�ma�vo foi elaborado baseado na tabela de preços e serviços e (ou) insumos, publicados mensalmente pela Caixa Econômica Federal,
Sistema SINAPI com referência de MAIO/2022, conforme definido na Planilha Orçamentária em anexo. 

4.2 A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade do Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.

4.3 O valor es�mado referente ao objeto é de, R$ 98.941,27 (noventa e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).

4.4 A data da entrega da proposta será a data-base para de reajuste dos preços. Deverá ser considerado o Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, FGV.

4.5 A planilha orçamentária de referência que culminou no valor es�mado da obra, encontra se em anexo.

 

05. DO BDI

5.1 Conforme determinação do Art. 9º, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, o preço global de referência será o resultante do custo global de referência
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: 

a) taxa de rateio da administração central; 

b) percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalista que oneram o contratado; 

c) taxa de risco, seguro e garan�a do empreendimento e taxa de lucro. 

5.2. A bonificação e despesas indiretas (BDI) deverá compreender o LUCRO (bene�cio) e as demais despesas indiretas, aqui entendidas aquelas que não possam
ser especificadas unitariamente, tais como: 1) CUSTO COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 2) DESPESAS (greves, feriados não previstos, falta momentânea de
material, acidentes inerentes à própria a�vidade de construção, etc., ou seja, que tenham conotação de taxa de risco da construtora), 3) DESPESAS COM
IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licenças, alvarás, seguros, cauções, registros, placas legais, ART, etc) e 4) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso
antecipado de despesas). 

5.3. O percentual do BDI não poderá ultrapassar a 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa dois por cento) e sua composição deverá ser detalhada. 

5.4. Em conformidade com o julgado do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão n° 2622/2013, para a composição do BDI sugerimos a u�lização
da seguinte fórmula: 

5.5. Os encargos sociais não ultrapassarão o percentual de mão de obra 117,67% (hora) e 76,20% (mês).

5.6. Ressaltamos que a fórmula u�lizada deverá respeitar os critérios e os parâmetros de aceitabilidade do Orçamento Anual.

 

06. DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. A obra será licitada sob o regime execução indireta por Empreitada por Preço Global, na modalidade Tomada de Preço.

 

07.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Fornecer a contratada, todas as informações e esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados inerente aos serviços contratados.

7.2. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas neste contrato e Projeto Básico.

7.3. Receber e atestar as faturas apresentadas pela CONTRATADA, de conformidade com a especificação dos serviços.



7.4. Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência, promovendo a devolução da fatura para correção.

7.5. É prerroga�va do CRA-TO, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto desta licitação, avaliar a qualidade do objeto, podendo
rejeitá-los no todo ou em parte, bem como, exigir o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas especificações.

7.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do contrato.

7.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor designado, (fiscal do contrato), que anotará em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

7.9. No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.10. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao pagamento em até 10(dez) dias úteis após o recebimento da nota
fiscal mediante depósito bancário/transferência em conta corrente da contratada.

7.11. Conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas Mensais e realizar os pagamentos na forma pactuada, realizando as retenções tributárias devidas sobre o valor
da fatura de serviços da Contratada.

7.12. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

7.13. Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela Contratada.

 

08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Antes do início da obra, a CONTRATADA deverá apresentar a relação da equipe técnica que executará a obra, composto por no mínimo um Engenheiro Civil
ou Arquiteto, um encarregado ou mestre-de-obras e um administrador do canteiro. Juntamente com a relação da equipe deverá ser apresentado o endereço
para correspondências eletrônicas, e-mail, e os números de telefones celulares.

8.2. Empregar todos os materiais necessários à execução da obra dentro da técnica adequada e das normas per�nentes, responsabilizando-se pela reposição dos
materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles que deverão ser refeitos.

8.3. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administra�vo e técnico, bem como de operários contratados, serão de responsabilidade da
CONTRATADA.

8.4. Será de responsabilidade da Contratada, as despesas com transporte de materiais e equipamentos, cópias de documentos e projetos, estadas e alimentação
de pessoal no local de realização dos serviços contratados.

8.5. A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto completo dos projetos atualizados, composto de desenhos, caderno de
especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma �sico-financeiro.

8.6. Deverão ser fornecidos, instalados e u�lizados os Equipamentos de Proteção Cole�va que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas do serviço,
como também, as Condições do Meio Ambiente do Trabalho deverão ser garan�das, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do
Trabalho.

8.7. Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessário e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos
serviços, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.

8.8. Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas rela�vas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que
não haja risco de paralisação dos serviços.

8.9. Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas de trabalho con�nuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas rela�vas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos.

8.10. Manter na obra a listagem de todos os empregados contendo nome, RG e função; com iden�ficação da empresa e com os devidos equipamentos de
higiene e segurança do trabalho.

8.11. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles
provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados.

8.12. Subs�tuir o produto ou refazer os serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garan�a, venha a apresentar
defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua u�lização,
desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, ao CRA –TO. 

8.13. Providenciar, às suas custas, o registro do serviço no INSS e nos demais órgãos que exigem. 

8.14. Executar o serviço incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto e memoriais de
especificações, e toda e qualquer mão-de-obra, inclusive a especializada, necessárias à execução dos serviços.

8.15. Fornecer todos os disposi�vos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não
mencionados nem especificados e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à
completa e perfeita realização da obra.

8.16. Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas
locais, estadual e federal per�nente. 

8.17. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a
ela imputável e relacionados com o fornecimento de materiais e serviços contratados. 

8.18. Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os serviços executados venham a sofrer, até o recebimento defini�vo pelo CRA -TO, bem como por
indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública. 

8.19. Deverá ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da
obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura da ordem de serviço, sendo que em hipótese alguma o construtor
poderá iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual poderá imputar as penalidades constante deste Projeto Básico.

8.20. Manter no local de execução dos serviços o DIÁRIO DE OBRA com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as
anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de
eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com quan�dade e qualidade de acordo com os
projetos, propostas, etc. 

8.21. Promover o imediato afastamento, após o recebimento da no�ficação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança, demonstrar
incapacitação técnica ou perturbar a ação da equipe de fiscalização. 

8.22. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vi�mar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados, assim como indenização que porventura daí originarem e por tudo mais quanto às leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem. 



8.23. Fornecer sempre que solicitado e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medição, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos
encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução deste contrato.

8.24. Requerer junto ao fiscal de contrato, os pedidos de medições, devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo
responsável técnico, até o 5º(quinto) dia ú�l do mês seguinte à realização dos serviços, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentação da referida
medição, em até 15 dias corridos, após a data do recebimento dos requerimentos.

8.25. Manter, durante a execução dos serviços, a vigilância, proteção e conservação dos serviços executados até a entrega defini�va da obra e, ainda, a
colocação de placa nomina�va dos serviços, contendo todos os dados dos serviços, inclusive iden�ficação dos profissionais envolvidos.

8.26. Proceder, ao final dos serviços, à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário e/ou indesejável.

8.27. Apresentar, ao término dos serviços, antes da sua aceitação defini�va pelo CRA -TO, os projetos “as built”, devidamente acompanhados de memorial
descri�vo e detalhamento executado, em CD-Rom e uma cópia em original.

8.28. Ao final da obra, antes da sua entrega defini�va, a Contratada deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação da obra. Este manual terá como
obje�vo orientar os responsáveis pela Manutenção das Edificações, com relação aos serviços de manutenção predial a serem realizados ro�neiramente, com
vistas a garan�r as boas condições de funcionamento das instalações.

8.29. Manter as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive qualificação técnica durante todo o período de vigência do contrato.

 

09. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. O início dos trabalhos deverá ocorrer 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Conselho Regional de Administração do
Tocan�ns, o prazo total para execução dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias corridos contados a par�r do início das obras.

 

10. DA GARANTIA DA OBRA

10.1. A empresa Contratada deverá prestar garan�a com prazo não inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento defini�vo da obra, para mão-de-obra e
serviços conforme prevê o ar�go 618 do Código Civil, baseado no ar�go 54 da lei n º 8.666/93.

10.2. A empresa Contratada deverá prestar garan�a não inferior a 1 (um) ano, a par�r do recebimento defini�vo, para equipamentos e materiais, exceto àqueles
cuja garan�a emi�da pelo fabricante seja diversa deste período.

 

11. DA GARANTIA DO CONTRATO

11.1. Nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, caberá à CONTRATADA, no ato da assinatura do Contrato, prestar garan�a correspondente a 3% (três por
cento) do valor do Contrato, cabendo-lhe escolher uma das modalidades específicas de garan�as previstas no art. 56, §1º, da lei federal nº 8.666/93.

11.2. A garan�a assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas.

b) Prejuízos causados a administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

c) As multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração a contratada.

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela contratada.

11.3. Não serão aceitas garan�as na modalidade seguro-garan�a em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados nas alíneas „‟a‟‟, „‟b‟‟,
„‟c‟‟ e „‟d‟‟ acima.

11.4. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica.

11.5. A não apresentação da garan�a acarretará em aplicação de multa de 3% (três por cento) do valor do contrato.

11.6. O garan�dor não é parte interessada para figurar em processo administra�vo instaurado pelo Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, com o
obje�vo de apurar os prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;

11.7. Será considerada ex�nta a garan�a: 

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importância depositado em dinheiro e �tulo de garan�a, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato.

b) No término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

11.8. O Conselho Regional de Administra�va do Tocan�ns, não executará a garan�a na ocorrência das seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior. 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais.

c) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos pra�cados pela Administração.

d) Atos ilícitos dolosos pra�cados por servidores da Administração. 

11.9. Caberá à própria Administração instaurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas „‟c‟‟ e „‟d‟‟ acima, não sendo a en�dade garan�dora parte
no processo instaurado.

 

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, obrigando se a Contratada a facilitar, de modo amplo e
completo, a ação dos fiscais, permi�ndo-lhes livre acesso a todas as áreas e os locais onde se encontrarem depositados os materiais e equipamentos des�nados
à execução dos serviços referidos no presente Edital. Fica ressalvado que a efe�va ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a responsabilidade da
Contratada na execução dos serviços, que deverão apresentar perfeição absoluta;

12.2. O fiscal do contrato será nomeado oportunamente, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e, com base no art. 13, inciso IX,
da Instrução Norma�va TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio de 2008. A fiscalização dos serviços será exercida exclusivamente por engenheiro e (ou) arquiteto do
Conselho Regional de Administração do Tocan�ns.

12.3. A critério exclusivo e mediante prévia autorização do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, a contratada poderá, em regime de
responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços, desde que não alterem
substancialmente as cláusulas pactuadas;

12.4. Aplicam-se, no que couberem, as disposições con�das nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, independentemente de transcrição;

12.5. À Fiscalização fica assegurado o direito de:



a) solicitar a imediata re�rada do local dos serviços de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente,
às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais. 

c) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações.

b) todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e es�pular o prazo para sua re�rada da obra.

12.6. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada. 

12.7. A empresa contratada será obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as
dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação. 

12.8. À fiscalização caberá, ainda:

a) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico.

b) Aprovar materiais, de qualidade equivalente ou superior, propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garan�a e
desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

c) O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados;

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

 

13. DAS MEDIÇÕES

 

< > A medição dos serviços será realizada mensalmente, a critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando a fabricação e os serviços
efe�vamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, tomando por base as especificações técnicas e os desenhos de projeto. Perdas, sobras, quebras de
unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na
medição.Aprovada a medição pela fiscalização, poderá o Contratado emi�r e apresentar a respec�va nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais
documentos per�nentes, a fim de que o Contratante possa efetuar o pagamento.A contratada deverá apresentar o pedido de medição formalmente,
respeitando os prazos pré-estabelecidos no cronograma �sico. 

 

14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário/transferência em conta corrente da contratada em até 10 (dez) dias úteis, respeitando o
Cronograma Físico Financeiro anexo a este Projeto Básico, a par�r da apresentação da Nota Fiscal com base na medição feita pelo Conselho Regional de
Administração do Tocan�ns, após solicitação da Contratada.

14.2. A contratada deverá ainda entregar as cer�dões de regularidade fiscal e trabalhistas, devidamente atualizadas, sempre que solicitadas pela administração. 

14.3. A Nota Fiscal deverá estar devidamente atestada pelo fiscal e setor solicitante do CRA - TO.

14.5. O prazo previsto para pagamento que será de até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega do serviço e respec�va nota fiscal acompanhada da respec�va
medição.

14.6. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), mo�vada por erro ou incorreções, o prazo es�pulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a par�r
da data da sua representação.

14.7. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE
encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

14.8. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efe�vo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

 

15. DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1. Em conformidade com o ar�go 73 da Lei Federal nº 8666/1993 o objeto será recebido da seguinte forma: 

 

< >PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias
da comunicação escrita da Contratada.   < >DEFINITIVAMENTE, pela comissão designada, oportunamente pelo Gestor, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69
da referida lei.   < >O prazo para as correções não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente jus�ficados e previsto no
edital.   

15.2. Na hipótese do termo circunstanciado, ou a verificação a que se refere este ar�go não serem, respec�vamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos
fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos. 

15.3. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem é�co-profissional pela
perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato, nos termos do art. 73, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

15.4. Apresentar, ao término dos serviços, antes da sua aceitação defini�va pelo Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, os projetos “as built”,
devidamente acompanhados de memorial descri�vo e detalhamento executado, em cd-rom e uma cópia em original.   

15.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra e serviço executado em desacordo com o instrumento contratual.

 

16. DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO.

16.1. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, seguros contra riscos de
engenharia com validade para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa,
inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.

16.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública,
propriedades ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra;

16.3. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo es�pulado no item anterior, seguro cole�vo contra acidentes de
trabalho, com validade para todo o período de execução a obra, correndo por sua conta as despesas não cobertas pela respec�va apólice, sem prejuízo do
seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Cons�tuição Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212/91 E Nº 8.213/91.



 

17. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

17.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos previstos no orçamento anual do CRATO, ficando a discriminação do código
orçamentário específico vinculado ao projeto para o qual sejam demandadas as ações;

Dotação Orçamentário: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

 

Palmas – TO, 10 de agosto de 2022.

 

Renata Cris�na Ribeiro Nóia

Compras/Contratos

 

 

Modelo 01 – Modelo de Apresentação da Proposta

 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS:

 

O Conselho Regional de Administração – CRA-TO

Ref.: TOMADA DE PREÇO N.º ........../2022

 

                                                              Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Preços, detalhada nos documentos anexos, para execução da obra de
que trata a Tomada de Preço nº ....../2022, conforme especificações técnicas constantes no respec�vo Edital.

Declaramos expressamente que:

1. Executaremos as obras e os serviços pelo preço total de R$................ (preço por extenso), conforme

planilha anexa, tomando por base o mês de ........ (mês de referência dos preços que será o da realização da licitação);

2. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas no Edital e anexos.

3. Temos pleno conhecimento do local onde serão executados as obras e os serviços, objeto desta licitação, para o fiel cumprimento das condições de
garan�a que oferecemos;

4. Serão de nossa responsabilidade todos os custos rela�vos à execução do objeto desta licitação, inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o
pessoal;

5. Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60

(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;

6. Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

7. Declaramos ainda, que recebemos os documentos rela�vos a esta licitação e de que temos ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições;

8. Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execução, contados a par�r da data de emissão da Ordem de Serviço.

9. Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Serviço, relação de todo pessoal técnico adequado, acompanhada de declaração individual de
disponibilidade para a realização do objeto deste edital, bem como a relação, se necessário, de todas as máquinas, equipamentos e demais ferramentas
para uso na execução da obra, como também a apresentação da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e
informações adicionais que forem considerados necessários.

Os dados da nossa empresa são:

Razão Social: _______________________________________________;

CNPJ n.º: __________________________________________________;

Inscrição Estadual n.º: ________________________________________;

Endereço: _________________________________________________;

CEP: ______________________________________________________;

Cidade: ____________________________________________________;

Estado: ____________________________________________________;

Fone: _____________________________________________________;

E-mail: ____________________________________________________.

 

Local e data

__________________________________________ Assinatura e carimbo (do representante legal)

*Observação: emi�r em papel que iden�fique o l

 
Modelo 02 – Memorial Descri�vo

 
file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2002%20%E2%80%93%20Memorial%20Descri�vo.pdf



 
Modelo 03 – Modelo de Planilha Orçamentária Analí�co

 
file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2003%20%E2%80%93%20Modelo%20de%20Planilha%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria%20Anal%C3%A

 
Modelo 04 – Modelo de Planilha Orçamentária Sinté�ca

 
file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2004%20%E2%80%93%20Modelo%20de%20Planilha%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria%20Sint%C3%A9

 
Modelo 05 – Modelo de Planilha de Composição do BDI

 
 

file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2005%20%E2%80%93%20Modelo%20de%20Planilha%20de%20Composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20
 

Modelo 06 – Modelo de Planilha de Cronograma Físico Financeiro
 

file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2006%20%E2%80%93%20Modelo%20de%20Planilha%20de%20Cronograma%20F%C3%ADsico%20Fina
 

Modelo 07 – Modelo de Planilha Memória de Cálculo
 

file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2007%20%E2%80%93%20Modelo%20de%20Planilha%20Mem%C3%B3ria%20de%20C%C3%A1lculo.pd
 

Modelo 08 – Modelo de Planilha de Composição com Preço unitário
 

file:///C:/Users/renata.cris�na/Desktop/Reforma%20sede/anexos/Modelo%2008%20%E2%80%93%20Modelo%20de%20Planilha%20de%20Composi%C3%A7%C3%A3o%20com%2
 
 

Anexo - II
Carta de Credenciamento

 

Ref: TOMADA DE PREÇOS n.º ......./2022.

 

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

 

        Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)   ........., portador(a) da Cédula de Iden�dade n.º. ... e CPF sob n.º. ...., a par�cipar  da licitação instaurada pelo
Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, na modalidade Tomada de Preços  Nº ....../2022 supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE,
outorgando-lhe, dentre outros poderes, o direito de renunciar ou interpor recurso.

 

_____________, em ____ de ___________________ de 2022.

 

                                           ____________________________________

Diretor ou Representante Legal
Assinatura

 

 

 

Anexo – III
Comprovação do Atendimento do Inc. XXXIII do Art. 7º da CF

 

             

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° _____/2022

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Iden�dade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

***Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).

 

............................................
(Data)

 

...........................................................
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

 

 

Anexo – IV
 

Declaração de Disponibilidade das Máquinas e Equipamentos
 



 

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º......... /2022.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

 

Objeto Licitado:

(descrição do objeto)

 

 

                                  DECLARAMOS para os fins que se fizerem necessários, que as máquinas e equipamentos adequados à execução do objeto do certame em
referência estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras, inclusive sujeitos a vistoria do órgão contratante para sua
aceitabilidade, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

 

 Palmas - TO, .......de .................................... de 2022.

 

----------------------------------------------------------
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

Anexo – V
 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

 

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º ____ /2022.

 

Objeto Licitado:

(descrição do objeto)

 

A empresa......................................................................., CNPJ nº ............................, com sede à .................................................................., neste ato representada
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA, sob as penas da Lei, com
base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de (     ) Microempresa (     ) Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma
restrição de ordem legal.

 

Local, data e assinatura.

 

__________________________________________
Assinatura do Responsável Legal da Empresa

 
 

Anexo – VI
 

Declaramos de Inexistência de Fatos Supervenientes Impedi�vos da Habilitação

 

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º ........ /2022.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

 

Objeto Licitado:

(descrição do objeto)

 

                                   Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impedi�vos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da
proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes, rela�vamente ao Edital em
epígrafe.

 

                                           Palmas -TO, .......de .................................... de 2022.

 

_______________________________________

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

 

 

 



Anexo - VII
Declaração de Responsabilidade Técnica

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º ........ /2022.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

 

Objeto Licitado:

(descrição do objeto)

 

                             Declaramos, sob as penalidades legais, que o(s) profissional (is) apresentado(s) para fins de qualificação técnica, está (ão) disponível (eis) e
deverá (ão) par�cipar, como Responsável (eis) Técnico(s), da execução do objeto da licitação, qual (is) seja(m):

 

Nome do Profissional Formação CREA/CAU

   

   

   

 

                             Declaramos estar cientes que a Administração poderá admi�r e aprovar a subs�tuição do(s) profissional (is) indicado(s), desde que possuam
experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada.

 

  Palmas - TO, .......de .................................... de 2022.

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa
_______________________________________________

 

 

Anexo – VIII
 

DECLARAÇÃO DE VISITA

 

                   Em atendimento ao Edital de Tomada de Preços nº. ___/2022, declaramos, sob as penas da Lei, que o(s) Engenheiro(s) __________________, CREA nº
___________, devidamente credenciado(s) por esta empresa __________, visitou(ram) o local da execução das obras, tomando conhecimento de todas as
informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços.

 

Local e data.

 

_________________________________________
Assinatura do Representante Legal

 

Visto:

 

Servidor do Órgão Licitante:

 

Obs: Identificação do Servidor mediante carimbo.

 

 

 

Anexo – IX
 

MINUTA DO CONTRATO

 



CONTRATO N° _____/2022

PROCESSO Nº. 00/2022

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS, E A EMPRESA
_________________________________________, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E REVISÃO DA COBERTURA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS
RACHADAS/QUEBRADAS, NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS/CRA-TO.

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS/CRA-TO, pessoa jurídica, com sede e foro nesta Capital, inscrito no CNPJ nº 08.194.674/0001-86,
representada por seu Presidente, Sr. Iranilson Ferreira Mota, brasileiro,  portador RG nº 82274 2ª VIA – SSP/TO e do CPF nº 776.474.831-53 residente e
domiciliado nesta capital, designado pela eleição do conselho, Ata de posse de 06/01/2021, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº ________________________, inscrição Estadual sob nº _________________,
localizada na __________________________________________ doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo
Sr.________________________________, ____________, _______________,  portador RG nº ___________________ e do CPF nº__________________,
resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, elaborado de acordo com a minuta do
edital, examinada pela ASSESSORIA JURÍDICA, “ex-vi” do disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as disposições
expressas nas cláusulas seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Cons�tui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de mão de obra e material, para execução dos
serviços de Pintura e revisão da cobertura, com subs�tuição de telhas rachadas/quebradas, na sede do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns - TO,
conforme especificações constantes no projeto e anexos.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A contratação, consubstanciada no presente contrato, foi objeto de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2022, conforme Edital constante do
Processo nº. 476925.000263/2022-51, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos de Direito Público, aplicando –se - lhes,
suple�vamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência contratual será de 60(sessenta) dias corridos, contados a par�r da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser alterado através de Termo Adi�vo, para acréscimo ou supressões que se fizer necessárias, observando o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do Contrato, parágrafo primeiro, ar�go 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados no seguinte endereço: Qd. 602 Norte, Av. Teotônio Segurado, Cj. 01 Lt 06 - Palmas –TO (Cep: 77006-700), na sede do Conselho
Regional de Administração do Tocan�ns, na forma deste Termo de Referência.

 

CLÁUSULA SEXTA - VALOR E PAGAMENTOS

Parágrafo primeiro - O valor do contrato é R$ 00.000,00.( .........), para realização das despesas do referido contrato com a empresa adjudicatária.

Parágrafo segundo - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto executado, devidamente atestado
pelo CRA-TO, através da área que solicitou os serviços, juntamente com as cer�dões de regularidade fiscais com data vigente.

Parágrafo terceiro - O CRA-TO reserva-se no direito de suspender o pagamento caso os serviços não estejam sendo entregue de acordo com o especificado no
contrato e respec�va proposta.

Parágrafo quarto - O CRA-TO poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pela empresa contratada em razão da inadimplência nos termos do
contrato que vier a ser firmado.

Parágrafo quinto - As Notas Fiscais/Faturas não aprovadas pelo CRA-TO serão devolvidas a contratada, para as correções, acompanhadas dos mo�vos de sua
rejeição, recontando-se o prazo para pagamento contado a par�r da reapresentação, sem qualquer �po de correção de seu valor.

Parágrafo sexto – O pagamento será efetuado através de cheque nominado, transferência bancário, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo servidor autorizado.

Parágrafo sé�mo - O valor do contrato ofertada é fixo, não comportando qualquer correção no curso de vigência do contrato.

 

CLÁUSULA SÉTIMA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta dos recursos previstos no orçamento anual do CRATO, ficando a discriminação do código orçamentário
específico vinculado ao projeto para o qual sejam demandadas as ações;

Dotação Orçamentário: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administra�vas previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ser aplicada pela autoridade
competente do CRA-TO, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura
causados ao CRA-TO e das cabíveis cominações legais.

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos Ar�gos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo segundo - Ocorrendo rescisão administra�va do presente Contrato, às partes serão assegurados os direitos previstos no Ar�go 79 § 2º da Lei nº.
8.666/93.



Parágrafo terceiro - A CONTRATANTE rescindirá o contrato automá�ca e independentemente de aviso ou no�ficação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:

INCISO I - no caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato.

INCISO II - concordata, falência ou instalação de insolvência civil da CONTRATADA.

INCISO III - dissolução de Sociedade.

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer a contratada, todas as informações e esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados inerente aos serviços contratado.

Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidas neste contrato e Projeto Básico.

Receber e atestar as faturas apresentadas pela CONTRATADA, de conformidade com a especificação dos serviços.

Comunicar à CONTRATADA a ocorrência de divergência, promovendo a devolução da fatura para correção.

É prerroga�va do CRA-TO, proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto desta licitação, avaliar a qualidade do objeto, podendo rejeitá-
los no todo ou em parte, bem como, exigir o cumprimento de todos os itens deste contrato, segundo suas especificações.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha verificada no cumprimento do contrato.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor designado, (fiscal do contrato), que anotará em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa e proceder ao pagamento em até 10(dez) dias úteis após o recebimento da nota fiscal
mediante depósito bancário/transferência, em conta corrente da contratada.

Conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas Mensais e realizar os pagamentos na forma pactuada, realizando as retenções tributárias devidas sobre o valor da
fatura de serviços da Contratada.

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

Aplicar as penalidades previstas no caso de descumprimento das obrigações pela Contratada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Antes do início da obra, a CONTRATADA deverá apresentar a relação da equipe técnica que executará a obra, composto por no mínimo um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, um encarregado ou mestre-de-obras e um administrador do canteiro. Juntamente com a relação da equipe deverá ser apresentado o endereço para
correspondências eletrônicas, e-mail, e os números de telefones celulares.

Empregar todos os materiais necessários à execução da obra dentro da técnica adequada e das normas per�nentes, responsabilizando-se pela reposição dos
materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles que deverão ser refeitos.

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administra�vo e técnico, bem como de operários contratados, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Será de responsabilidade da Contratada, as despesas com transporte de materiais e equipamentos, cópias de documentos e projetos, estadas e alimentação de
pessoal no local de realização dos serviços contratados.

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto completo dos projetos atualizados, composto de desenhos, caderno de
especificações técnicas, planilha orçamentária e cronograma �sico-financeiro.

Deverão ser fornecidos, instalados e u�lizados os Equipamentos de Proteção Cole�va que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas do serviço,
como também, as Condições do Meio Ambiente do Trabalho deverão ser garan�das, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do
Trabalho.

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessário e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos
serviços, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho.

Cumprir as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas rela�vas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que não
haja risco de paralisação dos serviços.

Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas de trabalho con�nuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas rela�vas à proteção ambiental, fazendo, inclusive, a remoção dos entulhos.

Manter na obra a listagem de todos os empregados contendo nome, RG e função; com iden�ficação da empresa e com os devidos equipamentos de higiene e
segurança do trabalho.

Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles provocados
em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados.

Subs�tuir o produto ou refazer os serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garan�a, venha a apresentar defeitos
de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua u�lização, desde que,
para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão, ao CRA –TO. 

Providenciar, às suas custas, o registro do serviço no INSS e nos demais órgãos que exigem. 

Executar o serviço incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto e memoriais de especificações,
e toda e qualquer mão-de-obra, inclusive a especializada, necessárias à execução dos serviços.

Fornecer todos os disposi�vos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados
nem especificados e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita
realização da obra.

Seguir todos os procedimentos de segurança, tanto para os funcionários, transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais,
estadual e federal per�nente. 

Executar sob sua responsabilidade todas as instalações provisórias necessárias, alojamentos, refeitórios, depósitos, escritório para fiscalização e administração,
des�nadas ao atendimento das necessidades durante a execução dos serviços. 

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequência de fato a ela
imputável e relacionados com o fornecimento de materiais e serviços contratados. 



Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os serviços executados venham a sofrer, até o recebimento defini�vo pelo CRA -TO, bem como por
indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública. 

Deverá ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da obra
devidamente anotada no CREA ou CAU em até 5 (cinco) dias úteis, após a assinatura da ordem de serviço, sendo que em hipótese alguma o construtor poderá
iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual poderá imputar as penalidades constante deste Projeto Básico.

Manter no local de execução dos serviços o DIÁRIO DE OBRA com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serão feitas as anotações
diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicações técnicas, início e término das etapas de serviços, causas e datas de início e término de eventuais
interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes, recebimento de materiais com quan�dade e qualidade de acordo com os projetos,
propostas, etc. 

Promover o imediato afastamento, após o recebimento da no�ficação, de qualquer dos seus empregados que não corresponder à confiança, demonstrar
incapacitação técnica ou perturbar a ação da equipe de fiscalização. 

Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vi�mar um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços
contratados, assim como indenização que porventura daí originarem e por tudo mais quanto às leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem. 

Fornecer sempre que solicitado e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medição, comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos
encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução deste contrato.

Requerer junto ao fiscal de contrato, os pedidos de medições, devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsável
técnico, até o 5º(quinto) dia ú�l do mês seguinte à realização dos serviços, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentação da referida medição, em até 15
dias corridos, após a data do recebimento dos requerimentos.

Manter, durante a execução dos serviços, a vigilância, proteção e conservação dos serviços executados até a entrega defini�va da obra e, ainda, a colocação de
placa nomina�va dos serviços, contendo todos os dados dos serviços, inclusive iden�ficação dos profissionais envolvidos.

Proceder, ao final dos serviços, à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção do material desnecessário e/ou indesejável.

Apresentar, ao término dos serviços, antes da sua aceitação defini�va pelo CRA -TO, os projetos “as built”, devidamente acompanhados de memorial descri�vo e
detalhamento executado, em CD-Rom e uma cópia em original.

Ao final da obra, antes da sua entrega defini�va, a Contratada deverá apresentar o Manual de Manutenção e Conservação da obra. Este manual terá como
obje�vo orientar os responsáveis pela Manutenção das Edificações, com relação aos serviços de manutenção predial a serem realizados ro�neiramente, com
vistas a garan�r as boas condições de funcionamento das instalações.

Manter as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive qualificação técnica durante todo o período de vigência do contrato.

 

DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, obrigando se a Contratada a facilitar, de modo amplo e completo,
a ação dos fiscais, permi�ndo-lhes livre acesso a todas as áreas e os locais onde se encontrarem depositados os materiais e equipamentos des�nados à execução
dos serviços referidos no presente Edital. Fica ressalvado que a efe�va ocorrência da fiscalização não exclui nem restringe a responsabilidade da Contratada na
execução dos serviços, que deverão apresentar perfeição absoluta;

O fiscal do contrato será nomeado oportunamente, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e, com base no art. 13, inciso IX, da
Instrução Norma�va TCE/TO nº 02/2008, de 07 de maio de 2008. A fiscalização dos serviços será exercida exclusivamente por engenheiro e (ou) arquiteto do
Conselho Regional de Administração do Tocan�ns.

A critério exclusivo e mediante prévia autorização do Conselho Regional de Administração do Tocan�ns, a contratada poderá, em regime de responsabilidade
solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços, desde que não alterem substancialmente as cláusulas
pactuadas;

Aplicam-se, no que couberem, as disposições con�das nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, independentemente de transcrição;

Parágrafo primeiro - À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata re�rada do local dos serviços de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente,
às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais. 

c) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações.

b) todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e es�pular o prazo para sua re�rada da obra. A presença da fiscalização na obra não diminuirá
a responsabilidade da empresa contratada.

d) A empresa contratada será obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção de todas as
dependências do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e documentação. 

Parágrafo segundo - À fiscalização caberá, ainda:

a) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico.

b) Aprovar materiais, de qualidade equivalente ou superior, propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garan�a e
desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

c) O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados;

d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

Para dirimir as questões rela�vas ao presente Edital, elege-se como competente a Seção Judiciária do Estado do Tocan�ns – SJTO (Jus�ça Federal), com exclusão
de qualquer outro.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Palmas, ____ de __________ de 2022.

 

Assinatura______________________________________



                                          Cargo/função

  SR.__________________________  

   Representante da Contratada

 

 SR.______________________________  

          Presidente do CRA-TO –       

 

 

TESTEMUNHA: 1-__________________

CPF Nº

 

TESTEMUNHA: 2___________________

CPF Nº.       

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Renato Jayme, Conselheiro(a), em 14/09/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1521952 e o código CRC 420D9F73.
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