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EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

 

I. PREÂMBULO 

I.1. O MUNICÍPIO DE GURUPI, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Gurupi, instituída pelo Decreto Municipal nº 087, de 23.01.2017, com observância 

da Lei Federal nº 8.666/1993, de 21.06.1993, da Lei Complementar nº 123/2006, de 14.12.2006, 

da Lei Complementar nº 147/2014, de 07.08.2014, respectivas alterações e demais normas 

pertinentes, e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e seus anexos, TORNA PÚBLICO, 

para conhecimento dos interessados que realizará a Licitação Pública na Modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo TÉCNICA e PREÇO, na forma de execução INDIRETA, por 
meio de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 

TÉCNICOS, SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 
I.2. O procedimento e o julgamento desta Concorrência Pública serão conduzidos pelo Presidente e 

Membros da CPL, que conduzirão os trabalhos em sessão pública, referentes ao credenciamento 

dos licitantes, recebimentos dos envelopes, contendo os documentos de habilitação e proposta de 

preço para a realização do certame, no local, na data e no horário abaixo indicados: 

 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitações instalada na BR 242, KM 407 (saída p/ Peixe-TO), 

Lt. 04, gleba 08, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, CEP: 

77405-070, Caixa Postal 410, Gurupi-TO. 

Data de realização do certame: DIA 13 DO MÊS DE MARÇO DE 2018. 

Horário: às 09 (nove) horas (horário local) 
 

I.3. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Gurupi ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Presidente da CPL em contrário. 

 

II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS E SUBANEXOS 
II.1. O presente Edital e seus Anexos serão disponibilizados no site oficial da Prefeitura através do 

endereço eletrônico www.gurupi.to.gov.br.   

 

II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos e Subanexos: 

  ANEXO I  - Termo de Referência; 

 ANEXO II - Modelo Carta de Credenciamento (fora dos envelopes); 

 ANEXO III - Minuta do Contrato; 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração Atend. Disposto XXXIII Art. 7° CF (Envelope de 
Habilitação); 

 ANEXO V - Modelo de Declaração Inexistência fatos Impeditivos (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VI - Modelo de Declaração Enquadramento ME-EPP (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VII - Modelo de Declaração Responsabilidade (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO VIII - Minuta da ARP; 

 ANEXO IX - Modelo de Termo de Renúncia; 

 ANEXO X - Modelo de Apresentação de Proposta Preços (Envelope de Proposta de Preço); 

 ANEXO XI - Modelo de Declaração de Disponibilidade (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XII - Modelo de Declaração Vínculo Empregatício (Envelope de Habilitação); 

 ANEXO XIII - Modelo de Indicação de Preposto (para o dia de assinatura do Contrato); 

 ANEXO XIV - Comprovante de Retirada do Edital e Anexos. 

 

III. DOS ESCLARECIMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO 
III.1. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados 

até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura da licitação, mediante 

provocação por escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à 

disposição para esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 

horas na sala de licitações instalada à BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, Gurupi-TO, 

Fone: (63) 3301-4308, e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 

III.2. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 

exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na 

internet no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.gurupi.to.gov.br/. 
 

III.3. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente 

de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308; 

   

III.4. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo 

foram consideradas suficientes para sua devida participação no certame. 

 

IV. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
IV.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, 

para tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. 

 

IV.2. A licitante poderá impugnar os termos editalícios desta Concorrência Pública quanto às falhas 

ou irregularidades que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
 

IV.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante que 

não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

IV.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

IV.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo Geral da 

Prefeitura Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 407 (saída para a cidade de Peixe), Gurupi-

TO, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 

pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou contrato social com seus termos 

aditivos ou contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório 
de pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruída com o número desta Concorrência Pública e do 

respectivo Processo Administrativo;  

b) Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 

signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 

procuratório, se for o caso. 

 

IV.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 

 

IV.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

 

1. DO OBJETO E DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada 

contratação de empresa de Engenharia, Arquitetura e/ou Construção Civil especializada na 

elaboração de estudos técnicos, serviços preliminares, anteprojetos, projetos básicos, 
projetos executivos e apoio técnico, atendendo assim, as necessidades e as demandas 

estimadas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

1.1.1. Deverão ser consideradas para a execução do objeto as especificações e informações técnicas 

constantes neste Edital e Anexos, bem como nas informações contidas no Processo 

Administrativo nº 4120/2017. 

 
1.1.2. As demandas estimadas quanto a especificação e quantidades dos serviços estão relacionadas 

na TABELA 01 constante do item 6.1 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, o qual é parte 

integrante deste ato convocatório. 

 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
http://www.gurupi.to.gov.br/
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1.1.3. Os serviços referidos na TABELA 01 deverão ser prestados em atendimento ao órgão 

gerenciador e órgãos participantes, tanto para a execução imediata, quanto para auxiliar na busca 

de recursos junto às esferas estaduais e federais.  

 

1.1.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência da contratação em 

igualdade de condições.  

 
1.1.5. As Especificações Técnicas, os direitos autorais, a forma de execução, a formalização de 

entrega e os prazos de entrega dos serviços ora licitados se encontram detalhados nos itens 06, 07, 

08 e 09 do Termo de Referência - Anexo I, deste Edital. 

 

1.2. DOS VALORES MÉDIOS ESTIMADOS DOS PROJETOS 
1.2.1. O valor total máximo estimado para este registro de preços será de R$5.216.817,77 (cinco 

milhões duzentos e dezesseis mil oitocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) 
baseado nos orçamentos e planilha comparativa, realizados pela Diretoria de Compras, Patrimônio 

e Almoxarifado do Município, conforme a TABELA 02 constante do item 12 do Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital.  

 

1.2.2. Cada concorrente deverá computar no preço ofertado, todos os custos diretos e indiretos, 

inclusive os resultados da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a qual sujeita. 

 

1.2.3. Os quantitativos e valores indicados correspondem à média dos praticados no mercado e foram 

apurados para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando às 

concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de 

sua proposta, desde que atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste 

Ato Convocatório.   

 

1.3. DOS LOCAIS DE ENTREGA, DA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA E DOS PRAZOS  
1.3.1. Fica estabelecido que os serviços objetos desta licitação devem ser entregues nos locais 

especificados nos itens 10.1 e 10.2 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

1.3.2. O objeto deverá ser entregue na forma e nos prazos disciplinados pelo item 9.2 do Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital. 
 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO  
2.1. Este certame será regido com observância da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Complementar nº 

123, de 14.12.2006, da Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014, Decreto Federal nº 7.892, de 

23.01.2013, Decreto Municipal nº 738, de 01.08.2017, observadas as alterações e atualizações 

posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, demais normas pertinentes e pelas 

condições estabelecidas no presente Edital e respectivos Anexos. 

 

2.2. Os serviços deverão ser executados na Forma de Execução Indireta, em Regime de Empreitada 

POR PREÇO UNITÁRIO, sem prejuízo do disposto no paragrafo 1º, do artigo 65, da lei 8.666/93. 

 

2.3. Os serviços ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, 

CREA, CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescrições do art.39, inciso 
VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

regularmente instaladas no País, que satisfaçam às exigências, dentre outras, concernentes à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação 

econômico-financeira, em conformidade com o prescrito no presente Edital. 

 
3.2. Não será admitida a participação na presente licitação: 

a) De consórcios ou grupos de firmas;  

b) De pessoa jurídica concordatária, em processo de recuperação judicial ou falimentar;  

c) De pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio tenham vínculo laboral com o Município;  
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d) De empresa declarada inidônea, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou 

municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

e) De empresa suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração Pública do Município 

de Gurupi/TO, nos termos da lei vigente;  

f)   Empresas estrangeiras sem representação legal no país. 

 

3.2.1. A observação das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 

3.2.2. Fica vedado à formação de consórcio, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.666/93, pois tal 

vedação não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais, por conseguinte, não 

ocasionará qualquer prejuízo à competitividade do certame; especialmente, porque o objeto da 

contratação não envolve questões de alta complexidade, múltiplas especialidades ou grande vulto 

econômico os quais, por consequência, teriam o condão de afastar a possibilidade de participação 

isolada dos interessados.     

 

3.3. A participação das licitantes implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 

nesta Concorrência Pública, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria, e 

todas as condições gerais e peculiaridades da execução/fornecimento do objeto licitado, sendo 

vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

3.3.1. A participação na licitação, entendida a mesma como entrega dos envelopes, sem a objeção 
manifestada na forma e prazo legais, implica na aceitação integral e irretratável de todas as 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando as licitantes à 

observância dos regulamentos administrativos e às regras gerais ou especiais pertinentes e 

aplicáveis. 

 

3.3.2.  A simples participação neste certame implica: 
a) Na plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

b) Que os preços apresentados abrangem todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação já 

expostos neste Edital, bem como os descontos porventura concedidos; 

c) No conhecimento das condições e dificuldades para a realização da obra/serviços objeto deste 

certame; 

d) Que a licitante vencedora se compromete a iniciar a execução da obra/serviços, imediatamente 

após a ciência na Ordem de Serviços a ser expedida pela Contratante; 

e) Que a licitante contratada se compromete a entregar a obra objeto desta licitação, no prazo 
estabelecido; 

f) Que o prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias, contados da data estipulada para 

abertura da proposta, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 

 

3.4. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, modelo 

dos documentos, exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas 

neste Edital e seus Anexos. 
 

3.5. Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação dos 

documentos e propostas serão consideradas de responsabilidade exclusiva da licitante. 

 

3.6. Será admitida a participação de licitantes que enviarem seus Envelopes contendo os 

Documentos de Habilitação e Proposta via Correios ou outro meio de transporte, desde que sejam 

recebidos em tempo hábil da realização do Certame, na forma prevista neste Edital. 

 
3.7.  A Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes de Documentação de Habilitação 

e Propostas de Preços encaminhados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do 

local de realização deste certame, ou que por outro motivo alheio a esta Comissão, não cheguem 

tempestivamente para serem reconhecidos.  

 

3.8. A Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  
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c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.  

 

3.8.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO 

4.1. Os documentos necessários à habilitação e às propostas exigidas no presente Edital deverão ser 

entregues em 03 (três) envelopes distintos e hermeticamente lacrados, de preferência 

personalizados pela empresa licitante, contendo na parte externa, no mínimo as seguintes 

informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

ENVELOPE “B”  
PROPOSTA TÉCNICA 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................................ 
CGC/CNPJ: ...................................................................................... 
ENDEREÇO: ................................................................................... 
TELEFONE: ..................................................................................... 
E-MAIL: ............................................................................................ 

 
4.2. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que 

não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não prejudique o andamento do processo, não será 

motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

 

4.3. Para agilização dos trabalhos solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 

endereço completo, e-mail e os números do fax e telefone. 

 

4.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos Documentos de Habilitação e Propostas fora do prazo 

estabelecido nesta Concorrência Pública. 

 

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 
5.1. No local, data e horário fixados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, 

em sessão pública, receberá simultaneamente, os documentos necessários para realização do 

Credenciamento do Representante da licitante (fora de envelope), e os envelopes contendo 
respectivamente os Documentos de Habilitação, a Proposta Técnica e a Proposta de Preços, 

devidamente lacrados, os quais serão rubricados pela CPL juntamente com os representantes 

credenciados.  

  

5.2. As licitantes participantes do certame deverão credenciar o seu representante perante a CPL, 

sendo obrigatória a comprovação da outorga dos poderes para tal representação, por quem de 

direito. 

 
5.3. A pessoa indicada a se credenciar para representar a licitante no certame e praticar todo e 

qualquer ato previsto ou referente ao processamento da licitação, inclusive e especialmente, 

desistir do direito de recurso, deverá apresentar-se munido de documento de identidade  

oficial que contenha foto capaz de identificar o portador de tal documento e de documento 

credencial (Carta de Credenciamento). 
 

5.4. Considera-se como representante da licitante no certame a pessoa habilitada por ela mediante 

estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, carta de 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
ENVELOPE “A”  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................................. 
CGC/CNPJ: ....................................................................................... 
ENDEREÇO: .................................................................................... 
TELEFONE: ...................................................................................... 
E-MAIL: ............................................................................................ 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
ENVELOPE “C”  

PROPOSTA DE PREÇO 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ............................................ 
CGC/CNPJ: ...................................................................................... 
ENDEREÇO: ................................................................................... 
TELEFONE: ..................................................................................... 
E-MAIL: ............................................................................................ 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

6 Edital  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

credenciamento, e outro documento legal equivalente em via original ou autenticada em cartório, 

conforme o caso, devendo ser observados os seguintes itens: 

 

5.5. Tratando-se de Representante Credenciado, este deverá apresentar a Carta de 

Credenciamento com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento oficial que 

demonstre poderes para tanto (ver item 5.9). 

 

5.5.1. A Carta de Credenciamento do representante da licitante deverá ser elaborada observando-se 
o modelo do Anexo II deste Edital, apresentada em via original, preferencialmente em papel 

timbrado/personalizado da empresa (se tiver). 

 

5.6. Tratando-se de Representante Legal, deverá apresentar Estatuto Social, Contrato Social ou 

outro instrumento de Registro Comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

sociedades civis, o Ato Constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. (ver item 5.9). 

 

5.7. Tratando-se de Procurador, deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou 

Particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para representar a 

licitante em licitações públicas, tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento 

da habilitação e abertura de propostas, praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao 

processamento da licitação, inclusive e especialmente de interpor recursos e desistir do direito de 
sua interposição, acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do 

mandante para a outorga (ver item 5.9). 

 
5.8. Tratando-se de Diretor da empresa, deverá apresentar a comprovação da qualidade de Diretor, 

nomeado ou contratado, por meio de documento hábil em via original ou autenticada em cartório, 

consignando poderes para assinar em nome da empresa, acompanhado do correspondente 

documento que comprove os poderes do mandante para a outorga (ver item 5.9). 

 

5.9. Para a comprovação de outorga de poderes que tratam os itens acima aludidos deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou outro equivalente e 

da última alteração estatutária ou contratual, ou cópias acompanhadas das vias originais para 

que sejam autenticadas pela Comissão. Sendo que em tal documento de comprovação deverão 

estar expressos os poderes para o outorgante outorgar poderes ao outorgado para exercer os 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

5.10. Caso o representante da empresa licitante não apresente os documentos de credenciamento de 

acordo com as condições previstas neste Edital, seus envelopes serão recebidos pela Comissão 

Permanente de Licitação, entretanto, não será consignada qualquer impugnação, recurso ou 

observação em ata, por parte do portador dos envelopes, durante a sessão ou curso do Processo 

Licitatório, visto não estar credenciado. 

 
5.11. Cada pessoa credenciada poderá representar apenas uma licitante.  

 

5.12. O representante da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação. 

 

5.13. O credenciamento da licitante ou de seu representante junto à Comissão Permanente de 

Licitação implica a presunção de sua capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados e 

documentos apresentados. 
 

5.14. O representante credenciado poderá ser substituído a qualquer momento, desde que tal 

substituição seja devidamente justificada mediante comunicação escrita da licitante, em tempo 

hábil, apresentando novo representante, nos mesmos termos e exigências já evidenciados 

neste capítulo, devendo tal substituição ser aceita pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
6.1. Para a habilitação, os interessados deverão apresentar uma via de cada um dos documentos 

relacionados nos itens seguintes dentro do Envelope “A” - Documentos de Habilitação, na ordem 

sequencial em que é elencada neste Edital; numerados, folha por folha em ordem crescente; 

apresentados em original ou cópia autenticada ou cópia acompanhada da original para 

conferência e autenticação pela CPL. 
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6.1.1. A falta de numeração dos documentos não inabilitará o licitante, mas firmará a presunção de 

que documentos faltantes não foram apresentados. 

 
6.1.2. Os documentos elencados neste capítulo que forem apresentados em cópia deverão estar 

preferencialmente autenticados em cartório ou mediante publicação em imprensa oficial, podendo 

ser apresentados, conforme o caso, acompanhados das respectivas originais para fins de 

autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação no ato da sessão. 

 
6.1.3. Somente serão aceitas cópias de documentos, mesmo autenticadas, que estejam legíveis. Não 

sendo aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas e assinaturas. 

 
6.1.4. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, quanto 

aos documentos mencionados neste Capítulo. 

 
6.2. As Certidões/Documentos impressas via internet serão considerados originais e poderão ter sua 

autenticidade aferida pela Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços/páginas 

eletrônicas dos órgãos emissores.  

 
6.2.1. Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a CPL poderá efetuar 

pesquisa por meio de consulta ao respectivo site oficial. 

 

6.2.2. A verificação será certificada pela CPL e serão anexados aos autos os documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada, conforme o caso.  

 
6.2.3. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência entre o documento apresentado e o 

disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, prevalecerá o constante deste último, ainda 

que emitido posteriormente ao primeiro.  

 

62.4. A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante poderá ser inabilitada. 

 
6.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a exata compreensão e comprovação de sua habilitação. 

 

6.3.1. A CPL poderá sanar eventuais falhas ou omissões formais que não alterem a substância dos 
documentos e das propostas, ou sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado 

registrado na ata da sessão acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação e habilitação, podendo ser verificado por meio eletrônico hábil de informações, sendo 

juntado à ata da sessão, se necessário e conforme o caso. 

 

6.4. Da Habilitação Jurídica 
A habilitação jurídica será exteriorizada pelos seguintes documentos: 

 

6.4.1. Documento de Identidade com foto e do CPF, dos proprietários e/ou sócios e/ou responsáveis 

legais da empresa, conforme Contrato Social da empresa; 

 
6.4.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 

6.4.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores registro comercial, no caso de empresa individual;  

 
6.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

 

6.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

6.4.6. Os documentos neste capítulo elencados não precisam ser apresentados dentro do envelope de 

habilitação caso tenham sido apresentados no ato de credenciamento.  
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6.5. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 
A habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista será exteriorizada pelos seguintes 

documentos: 

 

6.5.1. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, 

de 2 de outubro de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 
6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 

6.5.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

 

6.5.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente 

válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o 

FGTS; 

 
6.5.5. Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de 

inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

 
6.5.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado; 
 

6.5.7. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site 

www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a 

mesma comprovação na forma da lei. 

 

6.5.8. Dos Benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 
6.5.8.1. Caso a licitante seja enquadrada como Micro Empresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP 

ou outra da categoria equiparada, para fazer jus aos benefícios da LC nº 123/2006, deverá 

apresentar: 

 

a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, 

art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 

22/05/2007) ou Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial, ambas 

EXPEDIDAS a PARTIR do MÊS de JANEIRO de 2018; 

 

b) Declaração de Enquadramento(devendo ser observado o modelo constante do Anexo VI). 
 

6.5.8.2. O não atendimento do disposto nos subitens 6.5.8.1, “a” e “b” implicará renuncia ao direito 

de fruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 nesta licitação. 

 

6.5.8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput 
da Lei Complementar no 123/2006). 

 
6.5.8.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo 

licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de urgência 

na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado no processo (art. 

43, §1 º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4, §§ 1º e 3º do Decreto nº 6.204, de 5.9.2007). 
 

6.5.8.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, 

de 21.06.1993, sendo facultado à Administração Municipal, através de Autoridade competente, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, 

ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4º, § 4º do Decreto nº 

6.204, de 5.9.2007). 
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6.5.8.4. Como condição de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores recebidos pela empresa declarada enquadrar-se como ME/EPP, no exercício 

anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional 

de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício 

considerado. 

 

6.5.8.4.1. A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos 
valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da 

licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de 

que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

 

 6.5.8.5. A participação em licitação na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em 

Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

 
6.5.8.6. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste Edital. 

 

6.6. Da Qualificação Técnica 
A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos seguintes documentos: 

 
6.6.1. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, da empresa participante, dentro do 

prazo de vigência e com jurisdição sobre a sede da licitante.  

 
6.6.2. Certidão de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU, do responsável técnico da empresa 

licitante, dentro do prazo de vigência; 

 

6.6.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de 

capacitação técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

execução por meio de profissional habilitado na área acima citada, devidamente registrado no 

CREA/CAU e acompanhado do Acervo Técnico do CREA dos respectivos Responsáveis Técnicos.  

 

6.6.3.1. O(s) responsável(is) técnico(s)  deverão, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente 
do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovação do vínculo do(s) 

profissional(ais) qualificado(s) com a licitante poderá ser feita por meio de:  

a) Na condição de empregado, por meio de cópia autenticada ou original da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, ou outro documento 

comprobatório de vínculo empregatício, previsto na legislação que rege a matéria. 

b) No caso de profissional autônomo, por meio de cópia autenticada do Contrato ou Pré-Contrato de 

prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

c) No caso de sócio, por meio do Ato Constitutivo e alterações (Estatuto/Contrato Social etc.), bem 

ainda, com a Certidão de Registro do licitante no CREA/CAU onde deverá constar o nome do 

profissional indicado. 

 

6.6.4. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a 

comprovação do exigido, devendo conter as seguintes informações básicas:  

a) Nome do contratado e do contratante  

b) Identificação do contrato (tipo e/ou natureza do serviço)  
c) Serviços executados (discriminação e quantidades).  

 

6.6.5. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender (em) as características citadas nas condições 

acima, não será(ão) considerado(s) pela Comissão, ficando esclarecido que o não atendimento de 

tais requisitos implicará na inabilitação da empresa licitante por falta de elementos 

imprescindíveis ao julgamento da capacidade técnica. 

 

6.6.6. Apresentação de DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (acompanhada do Termo de 

Autorização/Anuência), de que manterá o(s) profissional(ais) indicado(s) como responsável(eis) 

técnico(s), na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira 

conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, podendo ser observado o 
Anexo VII deste Edital. 
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6.6.7. O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente deverão assinar ou emitir, sob pena 

de inabilitação técnica, o TERMO DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA incluso na Declaração de 

Responsabilidades-Anexo VII, ressalvada a hipótese de o(s) Responsável(eis) Técnico(s) referir-

se à pessoa do seu representante legal.   

 
6.6.8. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional de que trata este capítulo deverão participar da obra/serviço objeto da 

licitação, admitindo-se a substituição por profissional (ais) de experiência equivalente ou superior, 
somente em caso de força maior e mediante prévia concordância pela administração, nos 

termos do § 10º art. 30 da lei nº 8.666/93.  

 

6.7. Da Qualificação Econômico-Financeira 
A habilitação quanto à qualificação econômico/financeira deverá ser comprovada pelos seguintes 

documentos: 

 

6.7.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, na 

forma da Lei nº 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 

antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura dos envelopes, quando não 

constar em seu corpo à validade. 

 
6.7.1.1. A apresentação de Certidão Negativa de Ações Cíveis de 1º Grau de Jurisdição, emitida 

via internet pelo Tribunal de Justiça do Estado da Federação onde se localiza a sede da pessoa 
jurídica da licitante, supre a exigência contida no item 6.7.1. 

 

6.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

6.7.2.1. Caso a empresa seja constituída no corrente exercício, deverá ser apresentado o balanço de 

abertura; 

 

6.7.3. Quando se tratar das empresas individuais ou das sociedades por cotas de responsabilidade 

limitada, a Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário, onde o 

balanço fiscal foi transcrito, para efeito da extração dos parâmetros para o julgamento, e 

verificação dos valores apresentados e calculados pelas licitantes. 
 

6.7.4. Apresentar declaração com seguintes índices demonstrativos, devidamente calculados e 

assinados pelo contador da empresa (nome e o número do registro no CRC), e pelo responsável 

legal da licitante, cujos elementos serão retirados do Balanço Patrimonial exigido pelo subitem 

6.7.2;  
 

6.7.4.1. Índice de Liquidez Corrente cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), 

obtida pela fórmula:  ILC = AC / PC 
 

6.7.4.2. Índice de Liquidez Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a 1 (um), 

obtida pela fórmula:  ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 

 

6.7.4.3. Índice de Solvência Geral cujo valor apurado não poderá ser igual ou inferior a  1 (um), 

obtida pela fórmula: ISG = AT / (PC+ELP). 
 

6.7.4.4. Os elementos contábeis contidos nas fórmulas dos subitens 10.7.4.1 a 10.7.4.3 são os a 

seguir identificados: 

ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

ILG = Índice de Liquidez Geral; 

ISG = Índice de Solvência Geral; 

AC = Ativo Circulante; 

RLP = Realizável em Longo Prazo; 

AT = Ativo Total; 

PC = Passivo Circulante; 

ELP = Exigível em Longo Prazo. 
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6.7.4.5. Os índices contábeis previstos nos itens 6.7.4.1, 6.7.4.2 e 6.7.4.3 são aqueles usualmente 

praticados, conforme estabelece o §5º, do art. 31 da Lei nº 8.666/93, provenientes da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA MARE-GM Nº 05, DE 21 DE JULHO DE 1995 (item 7.2).  

 

6.7.5. Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação (artigo 31, parágrafo 2º e 3º da Lei nº 8.666/93), a qual 

será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no Índice 

de Liquidez Corrente (ILC) ou Índice de Liquidez Geral (ILG). 
 

6.8. Das Demais Declarações  
6.8.1. A Comissão Permanente de Licitação verificará, ainda, juntamente com os documentos acima 

elencados dentro do envelope de Documentação de Habilitação, sob pena de inabilitação das 

licitantes os seguintes documentos: 

 

a) Declaração expressa da licitante de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

bem como, de não ter recebido da Administração Municipal ou de qualquer outra entidade da 

Administração direta ou indireta de âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, 

assim como não ter recebido declaração da INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 

Administração Federal, Estadual e Municipal, observando-se o modelo do Anexo V deste Edital; 

 

b) Declaração expressa da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), observando-
se o modelo do Anexo IV deste Edital; 

 

c) Apresentação de Declaração de Disponibilidade, de que o licitante disporá dos materiais e de 

todo o aparelhamento necessário para a prestação dos serviços, observando-se o modelo do Anexo 
XI do Edital; 

 

d) Declaração expressa da licitante de que não possui Vínculo Empregatício com o Município, 

observando-se o modelo do Anexo XII do Edital. 
 

7. DOS CRITÉRIOS DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS  
7.1. Após o credenciamento do(s) representante(s) serão abertos primeiramente os envelopes 

contendo a documentação de habilitação, sendo efetuada a consulta e verificação quanto à 

situação das licitantes na forma exigida neste Edital.  

 
7.2. Os envelopes terão seus lacres rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação 

e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à sessão, bem como todos os 

documentos apresentados. 

 
7.3. A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em desacordo com o previsto 

neste Edital, ou a verificação de irregularidade nas consultas aos sites dos órgãos emissores, 

conforme o caso, inabilitará a licitante, impossibilitando a abertura do envelope da Proposta 

Técnica e da Proposta de Preços da respectiva licitante. 

 

7.4. Serão inabilitados a licitantes cuja documentação estiver em desacordo com as condições e 

especificações deste edital e/ou da Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas atualizações. Não sendo 

causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 

idoneidade/legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento. 

 

7.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 
7.6. Quanto à análise e julgamento dos documentos a Comissão Permanente de Licitação poderá, a 

seu critério, solicitar assessoria técnica de órgãos ou de profissionais competentes para tal. 

 
7.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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7.8. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas às propostas técnicas, não caberá 

desclassificá-las por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só 

conhecidos após o resultado do julgamento. 

 
7.9. Considera-se vencida a fase de habilitação: 

a) Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito (conforme modelo no Anexo IX do 
Edital) de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 
109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou  

b) Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou  

c) Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 
 

7.10. Os documentos das licitantes consideradas inabilitadas permanecerão apensados aos autos. 

 

7.11. O resultado da HABILITAÇÃO será lavrado em ata circunstanciada e comunicado às licitantes 

após o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, no site: www.gurupi.to.gov.br; 

 

7.11.1. Havendo renúncia expressa de todas as licitantes a qualquer recurso contra o julgamento 

da HABILITAÇÃO, os envelopes de PROPOSTA TÉCNICA das licitantes habilitadas poderão ser 

abertos imediatamente depois de encerrados os procedimentos relativos àquela fase; caso 

contrário, a CPL, sendo possível, designará de imediato uma nova data intimando a todos os 

presentes e, não sendo possível, convocará oportunamente as licitantes presentes para 

comparecerem a uma nova sessão, observado o artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

7.12. Após a abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA TÉCNICA, a Comissão Permanente de 
Licitação encaminhará o processo para a COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL, a qual promoverá a 

análise das propostas técnicas, com a avaliação dos critérios definidos no Termo de 
Referência (Anexo I) e elaboração do relatório, que poderá ser feito no mesmo dia, caso a 

Comissão Técnica julgue ser possível. 

 

7.12.1. Intimados os interessados na forma da Lei e havendo renúncia expressa de todos os 

participantes ao direito recursal, concordando com o relatório apresentado, os envelopes 

PROPOSTA COMERCIAL poderão ser abertos imediatamente.  
 

7.12.2. Caso não seja Possível a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comerciais, logo após 

a divulgação do resultado das Propostas Técnicas, mediante a renúncia aos recursos, a Comissão 

Permanente de Licitação marcará nova data para a abertura dos envelopes PROPOSTA 

COMERCIAL das licitantes classificadas na fase anterior, somente depois de escoado o prazo legal, 

sem que tenha havido a interposição dos recursos, ou após o julgamento dos mesmos. 
 

7.13. Os envelopes de PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL das licitantes 

desclassificadas serão devolvidos, devidamente lacrados, aos respectivos proponentes, desde que 

tenham decorrido os prazos recursais relativos às respectivas fases e não tenha havido recursos, 

ou após a denegação destes. 

 

7.14. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase dos trabalhos, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer e/ou a complementar a instrução do processo, não sendo 

aceita a inclusão posterior de quaisquer documentos. 

 

7.15. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá dar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou 

de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data de abertura das 
mesmas. 

 

7.16. Toda a documentação solicitada neste Edital poderá ser apresentada em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada, antecipadamente, por tabelião de notas ou por servidor da 

Comissão Permanente de Licitação (mediante apresentação do original), ou por publicação em 

órgão de imprensa oficial. O documento emitido via Internet poderão ser verificados pela 

Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas;  

 

7.17. Considerar-se-ão tão somente aquelas certidões com o respectivo prazo de validade em vigor, 

ou conforme o caso, se inexistir ou for omisso esse prazo, emitido há menos de 60 (sessenta) dias 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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da data de entrega daquela documentação, de sorte que, inobservada essa condição tal, 

acarretará na inabilitação do interessado;  

 
7.18. O interessado que deixar de apresentar quaisquer dos documentos e/ou comprovantes 

relacionados nos itens antecedentes (Habilitação), nas condições ali elencadas, será julgado 

inabilitado, para todos os fins e efeitos. 

 

8. DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA - ENVELOPE "B"  
8.1. As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "B" os documentos da PROPOSTA 

TÉCNICA, especificados a seguir, devidamente preenchido (no que couber), conforme rege este 

Edital e o Termo de Referencia (Anexo I) deste Edital. 

 

8.1.1. AS PROPONENTES deverão apresentar na composição da Equipe Técnica, os profissionais 

descritos na “tabela 3-A e 3-B” constante do item 22 do Termo de Referencia (Anexo I), para fins 

de pontuação.  

 

8.2. Apresentar também as Tabelas constantes no item 22 do Termo de Referencia (Anexo I), 

acompanhadas dos respectivos comprovantes ali solicitadas, para fins de pontuação.  

a) TABELA 4 - NT1 (Nota Técnica 1) – Experiência da Proponente – Pontuação Máxima (30 

Pontos) 

b) TABELA 5A - NT2A (Nota Técnica 2-A) – Experiência da Equipe Técnica/Coordenação Técnica 

(30 Pontos) 
c) TABELA 5B - NT2B (Nota Técnica 2-B) – Experiência da Equipe Técnica/Composição (40 

Pontos) 

 
8.2. A documentação que integra a proposta técnica deverá estar disposta ordenadamente, 

preferencialmente numeradas sequencialmente e rubricadas de modo a não conter folhas soltas. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “C” 
9.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em conteúdo próprio, contendo as informações 

exigidas neste Edital, impressa em papel personalizado da empresa (se tiver), elaborada em língua 

portuguesa, apresentada sem alternativas, emendas, 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, 

devendo ser entregue em uma única via, observando-se o modelo constante no Anexo X deste 
Edital.  

 
9.1.1. Suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo, 

obrigatoriamente, constar: 

a) A identificação completa da licitante, tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ/MF, Inscrição 

Municipal, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da 

proponente se houver; 

b) Dados bancários da empresa licitante, contendo nome do banco, agência e número da conta 

corrente e outras informações complementares pertinentes (a critério da licitante); 
c) Dados da pessoa juridicamente competente para assinar o instrumento contratual; 

d) Objeto desta Concorrência Pública; 

e) Fazer menção ao número desta Concorrência Pública e ao Número do Processo Licitatório; 

f) Valor Global da proposta expresso em algarismos e por extenso, prevalecendo o último em caso de 

divergência;  

g) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data da abertura dos envelopes de proposta de preço; (Caso não seja indicado, considerar-se-á 

o referido prazo); 

h) Declaração expressa na própria proposta, de que o preço proposto inclui todas as despesas com 
materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os 

tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para 

a execução completa dos serviços discriminados nos projetos, relacionados em anexo. 

i) Valor unitário e total dos itens que compõem os serviços objeto da licitação. 

 

9.2. A proposta deverá constar as suas folhas dispostas ordenadamente, preferencialmente 

numeradas sequencialmente e rubricadas de modo a não conter folhas soltas. 

 

9.2.1. Caso a proposta esteja sem a assinatura, esta poderá ser suprida através de seu representante 

credenciado, desde que este tenha competência para tal. 
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9.3. O preço global dos serviços, constante da proposta, deverá englobar, além daquelas explicitadas 

neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão-de-obra, transporte, 

ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos 

incidentes, taxas administrativas, BDI e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas 

para a execução da obra/serviços especificada neste Edital. 

 

9.3.1. Os preços unitários e o preço global não poderão ser superiores aos valores estimados, 

constantes na TABELA 02, do item 12 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  
  

9.4. Não serão levadas em consideração as propostas que:  
a) Tenham sido elaboradas em desacordo com o presente Edital; 

b) Refiram-se à execução parcial dos serviços; 

c) Que contenham quaisquer ofertas de vantagens não previstas no Edital; 

d) Que contenham apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta de menor preço. 

 

9.5. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a 

justa remuneração de todas as etapas dos serviços objeto da licitação. 

 

9.6. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação, para efeito de finalização 

do processo licitacional, por um período mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da 

data da abertura das propostas. Findo este prazo, fica o participante liberado dos compromissos 

assumidos, se assim o desejarem. 

 
9.6.1. Antes de expirar o período de validade original da Proposta, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura poderá solicitar que o licitante estenda este período de vigência por um prazo 

adicional. 

 

9.7. Na hipótese de não homologação e adjudicação do processo licitatório dentro do prazo de 

validade da proposta, deverá o licitante independentemente de comunicação formal da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, revalidar, por igual período, ambos os documentos, sob pena do 

licitante ser declarado desistente do feito licitatório. 

 
9.8. Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentação da proposta, desde que 

não comprometa seu conteúdo e seja irrelevante face à isonomia do certame, serão relevados pela 

Comissão Permanente de Licitação, que procederá a correção de ofício. 

 
9.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderarem 

evidentes falhas formais sanáveis, que não impedem a exata compreensão de seu conteúdo, não 

acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes e não gerem prejuízo à Administração. 

 

9.10. Quanto à análise e julgamento das Propostas de Preços das licitantes, Comissão de Licitação 

poderá, a seu critério, solicitar assessoria técnica de órgãos ou de profissionais competentes para 

tal. 

 

9.11 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem às exigências e requisitos deste Edital;  

b) Não se refiram à integralidade do objeto; 

c) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;  
d) Apresente preços superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos 

do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
9.11.1. Se a Comissão Permanente de Licitação entender que o preço é inexequível fixará prazo para 

que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros 

documentos. 

 
9.11.2. Não havendo comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, 

sujeitando-se a licitante às sanções legais. 

 

9.11.3. Quanto à análise e julgamento da proposta de preços a Comissão Permanente de Licitação 

reserva-se o direito de solicitar assessoria por meio de servidores técnicos deste município, 
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solicitando parecer técnico, ou, ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar-se na sua decisão. 

 
9.11.4. Caso a Comissão julgue necessária, poderá suspender a reunião para analisar as propostas e 

julgar sua classificação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se para dar 

continuidade ao certame. 

 

9.11.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e as propostas deverão 
ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão 

até que sejam julgadas. 

 

10. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
10.1. Os critérios de avaliação e Julgamentos das Propostas Técnicas e de Preços apresentadas pelas 

licitantes habilitadas seguirá detalhadamente na íntegra os itens 22 e 23 do Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital.  

 

10.2. Os critérios de julgamento das propostas técnicas e de preços, bom como, os critérios para a 

definição da nota final são aqueles estabelecidos nos itens 24 e 25 do Termo de Referência (Anexo 

I). 

 

10.3. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das NOTAS 

FINAIS, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final.    
 

10.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no § 2º do 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a classificação se 

fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, sendo vedado qualquer outro processo.  

 

11. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
11.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 

interessados para vistas, pelo prazo necessário à interposição de recursos conforme legislação em 

vigor. 

 
11.2. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, a ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, publicação 

no Mural da Prefeitura ou lavratura da ata, de acordo com os preceitos do artigo 109 da Lei no 
8.666/93. 

 

11.3. Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos, dento do prazo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da Lei nº 

8.666/93; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
11.3.1. A intimação dos atos referidos no subitem 11.3, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, excluídos os 

relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no quadro de avisos da 
Prefeitura, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados e consignada em Ata. 

 
11.3.2. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão 

efeito suspensivo, não o sendo nos demais casos, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais 

recursos. 

 
11.4. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
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11.5. Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal de Infraestrutura, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da intimação do ato, na hipótese do parágrafo 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
11.6. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser manifestados por escrito e endereçados à 

Comissão Permanente de Licitação na pessoa de seu Presidente, o qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo a requerimento do recorrente na 

forma de hierarquia administrativa, fazê-lo subir devidamente informado, encaminhando-os à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, que fará a sua apreciação e decisão no mesmo prazo sob 
pena de responsabilidade. 

 
11.6.1. As petições deverão ser apresentadas em uma via original, datilografada ou emitida em 

computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e 

assinado pelo representante legal da licitante, devidamente comprovando-se poderes para tal ato.  

 

11.7. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis. 

 
11.8. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser protocolizados das 08 às 12 horas e das 14 

às 18 hora no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na BR 242, Km 407, saída para Peixe/TO. 

 

11.9. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

contrarrazões endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do 
mencionado no subitem acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 
11.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 
11.11. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação 

estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º da Lei nº 8.666/93. 

 
11.12. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada no site oficial da Prefeitura: 

www.gurupi.to.gov.br. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
12.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à apresentação 

de recursos através de apresentação de declaração ou sendo esta declarada na sessão sendo 
lavrada em Ata, será o Processo Licitatório encaminhado à Procuradoria Jurídica do Município 

para análise e parecer acerca do procedimento licitacional, sendo após, caso seja aprovada a 

observação da legislação pertinente, submetido ao Controle Interno do Município para análise e 

aprovação. 

 

12.2. Após aprovação da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno, o resultado da licitação será 

submetido à Secretaria Municipal de Infraestrutura para providências acerca da Homologação do 

Procedimento licitacional e da Adjudicação do objeto do certame à vencedora, caso esteja de 

acordo. 

 

12.3. O resultado desta licitação será comunicado às licitantes na sala de reunião da Comissão 

Permanente de Licitação, no mural e no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi, via e-mail 

aos participantes e, caso seja determinado, publicado no DOE e/ou DOU.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, DA SUA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE E DO 

CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES 

 

13.1. Da Ata de Registro de Preços - ARP 
13.1.1. Após a homologação do resultado da presente Concorrência Pública, a(s) licitante(s) 

vencedora(s) do certame será (ão) convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato 

administrativo do Órgão Competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do 

recebimento da convocação. 

 

13.1.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por 

escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser 

aceito pelo Órgão competente. 

 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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13.1.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo 

fixado ou havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as 

penalidades cabíveis. 

 

13.1.4. É facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, quando a proponente 

vencedora não atender à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo e 

condições estabelecidos, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, devendo ser observado a existência de 
cadastro de reserva, observados os requisitos habilitatórios, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas em edital e demais cominações legais.  

 

13.1.5. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da 

empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de 

credenciamento ou contrato social, acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
13.1.6. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua 

publicidade, considera-se firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condições 

estabelecidas. 

 

13.1.7.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de 

que trata o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 

7.892/2013.  
 

13.1.8. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as 

contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições.  

 
13.1.9. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) 

deste certame, farão parte integrante da ARP, independente de transcrição. 

 

13.2. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 

13.2.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da 

data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do 

Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 
13.2.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 

Tocantins e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 

13.3. Do Cadastro de Reserva de Fornecedores da ARP 
13.3.1.  Será incluído na ARP, na forma de anexo, o registro de preços dos licitantes que aceitaram 

cotar o objeto com preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação de ordem 

da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase competitiva do certame, 

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
13.3.2. O Registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de Cadastro de 

Reserva, na hipótese do primeiro colocado quando convocado não assinar a ARP no prazo legal 

(Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.8.92/2013), bem como no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos arts. 
20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
13.3.3.  A habilitação dos fornecedores que comporão o Cadastro de Reserva a que se refere o 

subitem anterior será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 

7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas 

hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.  

 
13.3.3.1. Caso o fornecedor do Cadastro de Reserva tenha sido habilitado na sessão, se convocado 

para fornecer o objeto em virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua habilitação quanto 

aos documentos que estiverem com vigência expirada quando convocado. 

 

14.   DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3


ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

18 Edital  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

14.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a 

contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por 

intermédio de instrumento contratual, cuja minuta é parte integrante deste Edital constante no 

Anexo III. 

 
14.2. A Autoridade competente convocará a adjudicatária para assinatura do contrato, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma 

vez, desde que solicitado por escrito, antes do termino do prazo previsto, e com exposição de 
motivo justo que poderá ou não ser aceito pela secretaria/órgão que o convocou.  

 
14.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade 

da Ata de Registro de Preços. 

 

14.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser 

rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 

8.666/93.  

 

14.3. Não comparecendo o licitante detentor da ARP no prazo estabelecido no subitem 14.2 acima, a 

Administração notificará na ordem de classificação o licitante remanescente, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços ofertados, de conformidade com a ARP, ou revogar a presente licitação, independentemente 
da aplicabilidade das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

14.4. O contrato de prestação de serviços decorrente da Ata de Registro de Preços poderá ter vigência 

de até 12 (doze) meses, respeitados o exercício financeiro vigente, podendo ser prorrogado 

mediante motivação das partes, nos termos do artigo 57 da lei nº 8.666/93. 

 

14.5. Os contratos decorrentes do SRP poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei 

nº 8.666/1993.  

 

14.6. Na vigência do contrato, a empresa contratada e seus colaboradores, não poderão ter vínculo 

empregatício, ou de qualquer natureza, com nenhuma prestadora de serviços que estejam a 

serviço da contratante. 

 
14.7. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, 

que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas 

neste Edital de Concorrência Pública e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

14.8. A contratada deverá indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, 

01 (um) Preposto qualificado para representá-la perante a Contratante e para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços, devendo este Preposto responder por todos os assuntos relativos 

ao contrato. 

 

14.9. O Preposto deverá possuir o conhecimento e a capacidade profissional necessário para 

responder pela contratada, bem como ter autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto 

relacionado com os serviços contratados. 

 

14.10. A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas na licitação. 

 

14.11. O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou 

hipótese, poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser 

executado em associação da Contratada com terceiros, sem autorização prévia da Contratante, 

por escrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive rescisão contratual, devendo ser observadas 
as exigências contidas no item 19 da Minuta do Contrato – Anexo III deste Edital. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 
15.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados pela servidora Diana da 

Cunha Araújo, Assessora Técnica Operacional da Secretaria de Infraestrutura, telefone para 

contato: (63) 98424-9863, e-mail: diana.edificacao@gmail.com e, do mesmo modo, fica designada a 

servidora Pollyana Batista Rodrigues Leite, Engenheira Civil CREA nº 201110/D-TO, Fone: 
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(63) 99931-0602, como responsável pelo recebimento do objeto e  atesto das notas fiscais, 

observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas 

ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no 

Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 

15.2.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador. 

 
15.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gerenciador não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme 

art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 
15.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da 

ARP, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações 

assumidas para a execução do objeto.  

 

15.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto.  

 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
16.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, as obrigações das partes 

estão elencadas no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preços a ser firmada 

conforme Minuta (Anexo VIII). 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
17.1. As despesas decorrentes da prestação de serviços da Licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e aos Órgãos Não Participantes. 

 

18. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO DO OBJETO 
18.1. As condições de recebimento e do pagamento do objeto são aquelas constantes dos itens 11 e 

21, respectivamente, do Termo de Referência (Anexo I) que integra o presente edital, bem como 

aquelas expressas na ARP a ser devidamente firmada. 

 

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
19.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93, e respectivas 

atualizações, a licitante vencedora que descumprir as condições deste Edital, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita às penalidades previstas no item 20 do Termo de Referência (Anexo I), 

mediante publicação oficial, devendo ser observadas as exigências contidas na Minuta do Contrato 

– Anexo III deste Edital. 

 

20. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
20.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

20.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as  negociações junto aos Detentores/Fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 
7.892/2013.  

 

20.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 

reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que 

acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

 
20.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter 

a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 

mercado vigente à época. 

 

20.5. Independentemente do que trata o subitem 20.3 o Órgão Gerenciador efetuará o 

monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser 

fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 
20.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de 

média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, 

preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente. 

 

20.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

20.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 

Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar 

outro procedimento licitatório.  

 

20.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 

7.892/2013.  

 
20.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

20.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por 

despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e 

justificados nas seguintes hipóteses: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor registrado.  

 
20.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será 

feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, 

Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de 

Preços; 

 

20.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação 

será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da publicação. 

 

21. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
21.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização deste 

certame é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 
21.2. São Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a presente 

Concorrência:  
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

b) Secretaria Municipal de Educação; 

c) Secretaria Municipal Do Trabalho E Da Assistência Social/Fundo Municipal De Assistência Social; 

d) Secretaria Municipal De Cultura E Turismo; 

e) Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi- IPASGU; 

f) Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio ambiente; 

g) Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

h) Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. 

 

22.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO OU ENTIDADE NÃO 

PARTICIPANTES 
22.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 

no âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
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Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 

10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais 

normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 

22.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  
 

22.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 

ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador.  

 

22.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 

constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e dos registrados na Ata 

de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador.  

 
22.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do objeto registrado na Ata de Registro de Preços para o 

Órgão Gerenciador, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.  
 

22.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a aquisição 

ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  

 
22.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) 

fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

 

23.  DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DESTA LICITAÇÃO 
23.1. A Autoridade Competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar esta 

licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 
23.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à da ARP e eventuais contratos firmados. 

 
23.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

 

23.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

24.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1. A participação das licitantes implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 

nesta Concorrência Pública, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria, e 

todas as condições gerais e peculiaridades da execução/fornecimento do objeto licitado, sendo 
vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 

24.2. O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem necessárias 

para a completa análise e julgamento dos documentos e propostas, sempre com a lavratura na 

respectiva Ata circunstanciada dos fatos ocorridos durante as sessões e demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento desta licitação. 

 
24.2.1. As atas decorrentes das sessões realizadas serão assinadas pelos representantes das 

licitantes presentes, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 

membros/servidores do apoio técnico. 
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24.3. A falta de data e/ou rubrica das declarações ou da proposta apresentadas poderá ser suprida 

pelo representante credenciado, desde que tenha poderes para esse ato, e que esteja presente na 

sessão no momento necessário. 

 
24.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 

na presente licitação (exceto quanto à eventualidade da falta de quaisquer das declarações, as 

quais podem ser firmadas na própria sessão pelo representante credenciado da licitante), ou os 

apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão 
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

24.4.1. Caso alguma licitante eventualmente não apresente, ou equivocadamente apresente as 

declarações exigidas, tal ausência poderá ser suprida pelo representante credenciado da licitante 

mediante declaração em sessão. Sendo tal declaração registrada na Ata da Sessão. 

 

24.5. Caso haja a necessidade de suspensão da sessão para continuação em horário ou data 

posterior à da realização do certame conforme especificado neste Edital, na ata da sessão 

ocorrente deverão ser marcados nova data e/ou horário em que se voltará a reunir para dar 

continuidade aos trabalhos, conforme o caso. 

 
24.5.1. A Comissão Permanente de Licitação convocará os interessados presentes na sessão anterior 

acerca da data e hora que ocorrerá a nova sessão, na hipótese do subitem anterior e desde que 

não tenham sido intimados na ata da sessão anterior.  

 
24.5.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, todos os envelopes, documentos e as 

propostas deverão ser rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes e ficarão em 

poder da Comissão até que seja julgada a habilitação. 

 
24.5.3. O não comparecimento de proponentes a qualquer das sessões designadas pela Comissão, 

não impedirá que ela se realize. 

 

24.6. Caso não haja o comparecimento de licitantes interessadas em participar do certame, a sessão 

será considerada Deserta pela Comissão Permanente de Licitação. Sendo assim, se lavrará ata de 

realização de sessão, narrando-se a(s) decisão(ões) acerca do prosseguimento do processo 

licitacional. 

 

24.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase 
desta Concorrência Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria 

constar originalmente nos envelopes entregues pela licitante. 

 

24.7.1. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho 

motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 

licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

 

24.8. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

 
24.9. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia 

de vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário. 
 

24.10. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
24.11. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

 
24.12. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação ou proposta relativa ao presente Edital. 
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24.13. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas aos interessados, 

podendo ser aplicado o disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e ser divulgadas no 

site da Prefeitura. 
 

24.14. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas relativas a este Edital e seus Anexos serão 

dirimidos pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi, Estado do 

Tocantins.   

 

   
 

Gurupi- TO, aos 18 dias do mês de Janeiro de 2018. 
 

 

 

 

 

Gerson José de Oliveira 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Decreto Nº 0894/2016 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO/PROJETO BÁSICO  

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
1. DEMANDANTE: 
Demandante: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Responsável: Gerson José de Oliveira 

Telefone: (63) 3315-0063 

 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. A Prefeitura Municipal de Gurupi possui em seu quadro, 08 profissionais com formação na 

área de construção civil, entre efetivos e contratados cedidos pela Administração e são 

responsáveis pelos processos técnicos e burocráticos referentes às obras de construção, 

reforma e ampliação do Município. 

a) Composta pelos seguintes profissionais: 01 arquiteto, 06 engenheiros civis e 01 Engenheiro 
Eletricista, 03 cadistas e 02 topógrafos, dessa forma o quadro é visivelmente insuficiente para 

dar vazão às demandas do município, seja para atuar na elaboração de projetos ou na 

fiscalização das obras em execução ou a serem executadas. 

b) Estes servidores tratam da elaboração de parte dos projetos arquitetônicos e complementares 

para o Município, planejamento de obras, planilhas orçamentárias, somados à organização e 

análise de documentos técnicos. Atividades que demandam tempo e são desenvolvidas em 

gabinete, limitando os deslocamentos necessários ao acompanhamento das obras nos seus 

respectivos canteiros. 

 

2.2. Hoje as principais atividades da Divisão de Engenharia, considerando os aspectos técnicos e 

burocráticos que envolvem o planejamento, licitação, execução e fiscalização de obras civis, 

são: 

I. Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares; 

II. Contratação de projetos específicos, que não podem ser elaborados pelos profissionais que 
compõem o seu quadro técnico; 

III. Compatibilização entre projetos; 

IV. Planejamento das obras; 

V. Elaboração de planilhas orçamentárias e cronogramas de execução nos moldes que exige a 

Lei 8.666/93; 

VI. Apoio técnico à Comissão Permanente de Licitação - CPL, em todos os processos de licitação 

que envolve obras e serviços de engenharia; 

VII. Montagem de processos de obras e fiscalização de contratos; 

VIII. Acompanhamento da execução de obras e apoio técnico à fiscalização; 

IX. Medição de serviços e aferição de valores e quantitativos de serviços executados; 

X. Atendimento às solicitações de pagamento dos serviços medidos; 

XI. Análise e encaminhamento das solicitações de aditivos de valor e prazo; 

XII. Análise das propostas de alteração de projetos encaminhadas pelas Fornecedoras, em 

função de critérios executivos de cada sítio; 
XIII. Recebimento das obras, com aferição da qualidade dos serviços, segundo os aspectos 

técnicos coerentes; 

XIV. Respostas a auditorias dos órgãos de controle; 

XV. Atendimento ao público usuário final dos edifícios para discussão de propostas e/ou 

mudança de projetos e “layout”; 

XVI. Apoio técnico às demais Secretarias, quando solicitado. 

 

2.3. A maioria destas atividades tem sido realizada por equipe do Departamento de Engenharia 

do Município, no entanto não apresenta o avanço esperado na qualidade da prestação de 

serviços, devido não possuir ainda, estrutura adequada. Os fatores a seguir, associados a 

vários outros, contribuem para este cenário. 

a) Falta de planejamento a médio e longo prazo, atribuída à administração superior, no tocante à 

estrutura física, dificulta a antecipação das ações por parte da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, resultando em prazos insuficientes para a elaboração e compatibilização dos 
projetos arquitetônicos e complementares e destes com as respectivas planilhas 

orçamentárias, inclusive seu envio, em tempo hábil, para a Comissão de Licitação e demais 
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trâmites internos. As consequências principais são as falhas nos projetos e na execução, 

demandando desgastantes processos de aditivos e posteriores auditorias pelos órgãos de 

controle; devolução de recursos por inércia e incapacidade técnica em atender aos prazos 

estipulados e atrelados aos recursos disponibilizados. 
 

b) A mudança intempestiva na definição dos objetos a serem executados é possivelmente fruto 

da falta de planejamento ou mesmo da mudança do cenário institucional, inerente ao rápido 

crescimento do município. Entretanto, a mudança parcial ou total dos objetos, após sua 

definição prévia por parte do solicitante, demanda retrabalho e adequação de todas as etapas 

que já tiverem sido iniciadas (projetos, planilhas, etc.), contribuindo, portanto, para o atraso 

dos processos. 

 

c) Hoje não existe profissionais na Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsáveis 

exclusivamente pela fiscalização e acompanhamento contínuo das obras em execução, o que 

prejudica sobremaneira a eficiência desse serviço. Esta ausência de fiscais impõe aos 

servidores da Secretaria deslocamentos periódicos a todos os canteiros de obras, para aferir 

quantitativos de medição e/ou avaliar possíveis mudanças de projeto, paralisando assim suas 

atividades rotineiras. 
 

d) A contratação dos profissionais para apoio técnico à elaboração de projetos e planejamento de 

obras e serviços, auxiliando, assistindo e subsidiando a equipe técnica do Departamento de 

Engenharia do Município, em atividades pertinentes as suas atribuições, nos termos da Lei 

8.666/1993, permitirão que as construções e/ou serviços de engenharia desta administração 

pública sejam executados com maior eficiência e presteza, sem prejuízo às demais tarefas dos 

servidores lotados na referida Secretaria. Da mesma maneira, que a atuação destes como 

projetistas, resultaria na maior morosidade dos processos em andamento, pelo fato de ficarem 

estagnadas as suas atribuições permanentes. Ressaltamos que a atividade de Elaboração de 

projetos e Planejamento de obras exige conhecimentos e experiências específicos e está 

diretamente relacionada com a aferição da qualidade e da produtividade das empreiteiras e o 

pagamento dos serviços executados.  

 

e) Assim a falta destes profissionais, em caráter efetivo, poderá trazer problemas para o 
Município, já que o acompanhamento das obras não tem seguido uma rotina coerente, diante 

da quantidade de obras no contexto atual. A fiscalização periódica possibilita segurança de 

pagamento de medições e garantia dos serviços executados.  

 

2.4. Considerando o quadro acima descrito, a efetivação desta contratação mostra-se como a 

única medida à disposição do gestor, apta a equacionar, ainda que provisoriamente, os óbices 

verificados na execução das obras deste município. 

 

3. DO OBJETO: 
3.1. Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Contratação de Empresa e 

Engenharia, Arquitetura e/ou Construção Civil Especializada na Elaboração de Estudos 

Técnicos, Serviços Preliminares, Anteprojetos, Projetos Básicos, Projetos Executivos e  

Apoio Técnico. 

 
3.2. A contratação do objeto licitado atenderá às necessidades e as demandas dos Órgãos 

Gerenciador/Participantes, com o fornecimento de mão de obra, conforme os serviços 

especificados no item 6. e seguintes deste Termo de Referência. 

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
4.1. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei 

8.666/93. 

 
4.2. A licitação para contratação da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência será 

processada na modalidade Concorrência Pública, Tipo Técnica e Preço, na forma de 

execução Indireta, por meio de empreitada por Preço Unitário, utilizando o Sistema de 

Registro de Preços, por tratar-se de serviço no qual predomina o caráter intelectual e técnico 

dos profissionais envolvidos, tendo em vista a elevada complexidade e especificidade de cada 

projeto a ser elaborado.    
 

4.3. O Sistema Registro de Preços utilizado está fundamentado no Decreto Federal nº 
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7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Estadual nº 5344/15, de 30 de novembro de 

2015, e Decreto Municipal nº 738/2017, de 1º de Agosto de 2017, e posteriores alterações e 

atualizações, considerando a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata dos 

serviços necessários para utilização no fim já mencionada, conforme hipóteses dos incisos I, 
II, III e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.  

 

4.4. O procedimento licitatório adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 

nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013, com suas alterações, e todas as demais normas 

e legislação vigente e aplicável ao presente instrumento. 

 

5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
5.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do 

certame será a Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

5.2. São Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a referida 

Concorrência:  

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

b) Secretaria Municipal de Educação; 
c) Secretaria Municipal Do Trabalho E Da Assistência Social/Fundo Municipal De Assistência 

Social; 

d) Secretaria Municipal De Cultura E Turismo; 

e) Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi- IPASGU; 

f) Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio ambiente; 

g) Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

h) Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde. 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO: 
6.1. Segue abaixo a tabela com as especificações: 

 

TABELA 01 – Demanda Estimada para elaboração de projetos 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  65.347,70 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  78.200,00 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S 

Max c/ V-Ray   
img  425,00 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  48.800,00 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  86.346,70 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  64.846,70 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  57.846,70 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  67.846,70 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidros sanitárias  m2  62.346,70 

10 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de 

Transformação)  
Kva 14.137,00 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  11.300,00 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  63.846,70 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 

(telefonia lógica).  
m2  58.846,70 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  68.300,70 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 67.800,70 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  312.300,70 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 102.800,70 

 

6.1.1. Apesar de divisíveis, é mais conveniente para a administração reunir os itens, devido à 

inter-relação explícita entre todos os projetos. Deve-se considerar que o projeto de arquitetura 

gera os demais, daí a necessidade de ordenar os itens em grupo único, a fim de prevenir erros 

na elaboração dos projetos complementares, os quais se executados por empresas diversas, 

estarão sujeitos a maior incidência de incompatibilidades. Ressaltando-se ainda, pelos 
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motivos já expostos, não ser vantajoso a esta Administração permitir que a futura 

Fornecedora venha subcontratar, mesmo que parcialmente, o objeto almejado. 

 

6.1.2. Além disso, o gerenciamento centralizado deverá permitir uma gestão mais eficiente da 
contratação, uma vez que na hipótese de haver mais de uma Fornecedora, haverá, 

igualmente, necessidade de mais servidores técnico-administrativos para ser designado como 

fiscal dos contratos, o que no momento, é inviável para o município.  A carência de recursos 

humanos é um dos principais motivos dessa contratação. Por fim, o agrupamento dos itens 

ainda possibilita a obtenção de melhores preços, visto que sendo maior o valor da 

contratação, haverá mais interessados, o que em última análise estimula a competitividade. 

  

7.  ESCOPO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS: 

 

7.1. Especificações Técnicas dos serviços 
7.1.1. Geral: Para efeitos de entendimento dos serviços a serem executados, fazem-se 

necessárias as seguintes definições: 

 

7.1.1.1. Projeto Básico:  
É a etapa necessária na elaboração dos projetos, consistindo em peça fundamental para a 

realização de obra ou serviço, conforme preconizado no art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei n° 

8.666/93, e deverá conter todos os “elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 

licitação”. Para tanto, deverá ser composto dos seguintes itens: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar 

todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 

executivo e de realização das obras e montagem; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 

obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a 

sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso. 

 

7.1.1.1.1.  Para cada Projeto Básico, deverão ser elaborados: 

a) Desenhos gerais e de detalhes, em escalas adequadas à completa compreensão; 

b) Caderno de especificações técnicas, contendo, além das especificações e referências às normas 

de execução de todas as obras, serviços e materiais, o memorial descritivo da obra ou serviço. 

 

7.1.1.2. Projeto Executivo:  
É o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo 

com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com nível de 
detalhamento superior ao projeto básico. Farão parte do escopo do Projeto Executivo a 

elaboração de listas de material por projeto ou etapa de obra ou serviço, bem como a sua 

aprovação junto aos órgãos competentes CREA, CAU, Corpo de Bombeiros, Companhia de 

Água e Energia, quando for o caso. Cada Projeto Executivo deverá ser composto dos mesmos 

elementos listados para o Projeto Básico, porém em grau de detalhe adequado à nova etapa de 

projeto, definindo detalhadamente todos os materiais (descrição e quantidade), acabamentos e 

normas para a realização dos serviços necessários à execução da obra. 

 

7.1.1.3. Serviços Técnicos de Projetos:   
Os serviços a serem desenvolvidos consistem na elaboração de projetos de engenharia e 

arquitetura, sendo que para cada item licitado deverá ser apresentado: 

 

a) Estudos e Projetos de Arquitetura:  projeto executivo, planta de situação, planta de locação 

e cobertura, planta baixa de todos os pavimentos, 04 cortes (mínimos, devendo ser 
apresentados tantos quanto forem necessários para a identificação global dos componentes do 

projeto), todas as fachadas, detalhes de esquadrias, banheiros, áreas com fins especiais, com 
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seus detalhamentos, paginações de piso, paredes e forros, quadros de esquadrias, legendas de 

acabamentos gerais, memorial descritivo e quadro de especificações técnicas. Todos os 

materiais devem estar devidamente especificados no projeto. 

 
b) Estudos e Projetos de Urbanismo: o projeto de urbanismo é constituído das plantas geral e 

parciais, toda ocupação, com a indicação das unidades, subdivisão das áreas, suas dimensões 

e endereçamento, sistema viário com sua respectiva nomenclatura e as coordenadas UTM dos 

pontos notáveis, as cotas lineares necessárias ao cálculo e à locação dos elementos do projeto, 

as vias de circulação de pedestres e estacionamentos, com as suas dimensões básicas, a 

representação dos acidentes hidrográficos, tais como rios, lagos, represas e quaisquer outros 

elementos que interfiram no projeto, bem como o sistema viário existente e endereçamento 

das áreas adjacentes, as áreas para praças, bosques, áreas verdes, esportivas e recreativas e 

faixas de servidão, mobiliário urbano, com exceção daqueles que, por suas dimensões, 

possam ser considerados pelo ICMBio como pontuais e que deverão ser tratados diretamente 

no memorial descritivo (monumentos, cilindros para divulgação cultural etc.), memorial 

descritivo de cada quadra e de seus lotes, contendo todos os elementos necessário para que o 

parcelamento possa ser levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de 

Gurupi, croquis de situação, quadro de caminhamento do perímetro, croquis de locação, 
justificativa e condicionantes do projeto, proposições, quadro de equipamentos públicos 

comunitários. 

 

c) Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico: os levantamentos arquitetônicos dos 

imóveis como construídos são serviços mais simples e rotineiros, individualizados por meio de 

descrição simplificada e sucinta, sem complexidades, não se configurando, portanto, serviços 

técnicos especializados de consultoria, engenharia e arquitetura. 

 

d) Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitária: projeto executivo de abastecimento de 

água, com vistas isométricas, rede de esgoto, rede de captação de águas pluviais e coleta de 

água de equipamentos de ar condicionado e águas pluviais com reaproveitamento, com seus 

detalhamentos, memorial descritivo, memorial de cálculo. 

 

e) Estudos e Projetos de Estruturas em Concreto Armado: projeto executivo (fundação, infra 
e superestrutura), com seus detalhamentos, memórias de cálculo, memorial descritivo, lista 

de materiais e quantitativos. 

 

f) Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia e lógica): 
projeto executivo com seus detalhamentos, memorial descritivo e lista de materiais com 

quantitativos. 

 

g) Estudos e Projetos de Instalações de Gás (Instalações Prediais/ Industriais – Projetos 
Mecânicos): projeto executivo com seus detalhamentos, memorial descritivo, lista de 

materiais com quantitativos.  

 

h) Projetos de Estrutura Metálica: projeto executivo com seus detalhamentos, memórias de 

cálculo, memorial descritivo e lista de materiais com quantitativos. 

 
i) Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico: projeto executivo com seus 

detalhamentos, memórias de cálculo, memorial descritivo e especificações técnicas, lista de 

materiais com quantitativos (tubulações, extintores e sinalização). O projeto deve ser entregue 

com aprovação no Corpo de Bombeiros do Tocantins. 

 

j) Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações: Deve constar as informações visuais 

suficientes para se ter uma noção espacial da edificação proposta, sua inserção na paisagem, 

os elementos de projeto presentes nas plantas, fachadas, entorno, assim como paisagismo e 

humanização, cuja representação que demonstre o aspecto final do conjunto projetado (cores, 

materiais de acabamento, luz e sombra etc). 

 

k) Elaboração de Projetos de Paisagismo: Projeto das áreas ajardinadas, definindo espécies 

vegetais e procedimentos de plantio. A seleção das espécies deverá se pautar pela adaptação 

ao ambiente local, de modo a reduzir os cuidados especializados e o consumo de água de 
irrigação. Deverão ser apresentadas plantas baixas do terreno e dos demais pavimentos onde 

houver ajardinamento ou colocação de vasos, além de especificações das espécies e 
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quantitativos. O material deverá conter: definições geométricas das áreas ajardinadas, 

indicação de forrações, locação de espécies arbustivas e arbóreas, legendas das espécies e 

materiais especificados nas plantas baixas, com quantitativos; especificação detalhada das 

espécies com fotos, nome cientifico e nomes populares; especificações de altura de espécimes, 
procedimentos de plantio, materiais a serem utilizados (substratos, fertilizantes, vasos, etc.). 

 
l) Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros: A Planilha de quantitativos e 

preços será elaborada com o objetivo de definir os custos das obras ou serviços, objeto dos 

projetos e especificações, oferecendo orçamento detalhado de todos os materiais e serviços 

necessários para a execução do projeto, na forma sintética e analítica. Nos termos do Decreto 

n. 7.983/2013, bem como das demais leis de diretrizes orçamentárias recentes, é obrigatória 

a utilização do Sistema Sinapi na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços 

de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. Deverão 

constar do cabeçalho a unidade contratante, obra, local e data. Na planilha sintética deverão 

constar as seguintes colunas: Item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-

de-obra e material) e custo total. O Cronograma Físico-Financeiro é a representação gráfica do 

plano de execução da obra e dos desembolsos necessários. Deve contemplar todas as fases de 

execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto, até a 
desmobilização do canteiro de obras. 

 
m) Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações Existentes: Projeto de 

Acessibilidade nos ambientes construídos e áreas externas, visando proporcionar a utilização 

de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, 

equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, 

independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, conforme 

NBR 9050/2015. 

 
n) Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação) : Deverá ser 

feita uma consulta prévia a concessionária local para o dimensionamento dos cubículos 

destinados à subestação (entrada, medição, disjuntor de alta e transformador). Na definição 

do tipo de subestação a ser utilizado considerar os seguintes critérios: Transformador a seco 

quando abrigada; Transformador a óleo quando ao tempo. Deverão ser apresentados detalhes 
da subestação. 

 
o) Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão: O projeto de instalações 

elétricas deverá obedecer aos padrões de fornecimento de energia elétrica da concessionária 

local, às especificações dos fabricantes, às condições gerais de fornecimento da ANEEL e a 

todas as normas e recomendações elétricas da ABNT, inclusive a atual NBR-14.136/2002, 

regulamentada pela resolução Nº11 de 20/12/2006 do CONMETRO. Deve-se atender a todas 

as indicações do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigências dos demais 

projetos. Deverá apresentar o projeto executivo com seus detalhamentos, memorial descritivo 

e lista de materiais com quantitativos. 

 

p) Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas): O 

projeto do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas deve ser elaborado em 

conformidade com as normas NBR-5419 (Proteção de Estruturas contra Descargas 
Atmosféricas) e NBR-5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) da ABNT, prevendo 

proteção das instalações contra surto provocado por descarga atmosférica, transitórios ou 

falhas de operação. O material deverá conter: Subsistema Captor, contendo a localização e a 

identificação dos pára-raios e terminais aéreos; Subsistema de Descidas, contendo as ligações 

entre os pára-raios, terminais aéreos e aterramento; Subsistema de Aterramento, contendo as 

ligações entre a malha inferior e as caixas de aterramento e a malha de aterramento da cerca 

metálica; Resistência máxima de terra; Ligações para Equipotencialização do Sistema; 

Localização da caixa de equipotencialização com o terminal de aterramento principal (TAP); 

Detalhes gerais. 

 
q) Estudos e Projetos de Urbanização: a urbanização do terreno onde a edificação a ser 

reformada, ampliada e/ou construída se insere os diversos prédios e elementos. São exemplos 

de projetos de urbanização: execução de passeio público, passarelas, pórticos de entrada 

/saída, estacionamentos externos e internos com sistema viário e controle de acesso, 
definição do tipo e paginação calçadas e pavimentações, meios-fios iluminação pública, 

comunicação visual, incluindo sinalização de trânsito, mobiliário. 
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8. DIREITOS AUTORAIS 
8.1. Pertencerão ao Órgão Solicitante, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais 

Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato), 

incluindo os direitos de replicação e divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que 
venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos Profissionais Responsáveis pelos 

mesmos. 

 

8.2. Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais trabalhos 

realizados no âmbito do Contrato) deverão autorizar o Órgão Solicitante a fazer quaisquer 

modificações que se fizerem necessária, a seu exclusivo critério, nos projetos (e demais 

trabalhos), após sua entrega, independentemente de autorização específica de seus 

Autores, sendo que os profissionais que fizerem as alterações obrigam-se a recolher a 

Anotação de Responsabilidade Técnica e responder pelas modificações realizadas.  

 

8.3. Os Projetistas Responsáveis pelos projetos de Arquitetura, Interiores e Paisagismo se 

comprometerão a não fazer o aproveitamento substancial destes projetos em outros projetos 

que venham a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras. 

 

9. DA FORMA, PRAZO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

9.1. Da forma de execução dos serviços: 
9.1.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante 

assinatura do Contrato, através de requisição/solicitação ou apresentação de nota de 

empenho, devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal 

competente, indicado pelo Órgão. 

 

9.1.2. Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação 

ao Órgão Solicitante, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas 

necessidades, obedecendo à legislação pertinente.  

 

9.1.3. O Órgão Solicitante reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em 

desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. Formalização de entrega dos serviços: 
9.2.1. Os desenhos técnicos deverão ser entregues em 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, 

perfeitamente cortado e dobrado segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir 

padrão do Órgão Solicitante, relativamente à sequência de apresentação dos desenhos, assim 

como às informações constantes no selo. Não deverão ser apresentadas pranchas em formatos 

excêntricos, diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao A0. 

 

9.2.2. Serão entregues juntamente com os desenhos e demais documentos impressos 

(memoriais, listas de materiais, especificações, planilhas, etc.), os arquivos eletrônicos gerados 

em formatos, dwg, xls, doc ou atualizações equivalentes, armazenados em mídia eletrônica 

(CD ou DVD), para visualização da FISCALIZAÇÃO e posterior arquivamento. Os CD’s ou 

DVD’s com arquivos deverão ser entregues com caracterização adequada, constando as 
seguintes informações: 

 

Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Órgão Solicitante  

Nome do Projeto / Nome do solicitante (Fundo ou Secretaria) 

Empresa Responsável 

Data (mês e ano) 
 

9.2.3. As informações de identificação dos CD’s ou DVD’s poderão ser gravadas por meio do 

sistema eletrônico Light Scribe ou equivalente, ou ainda com etiquetas adesivas 

personalizadas. 

 

9.2.4. Os desenhos serão elaborados conforme padrão de representação gráfica da ABNT.  

 
9.2.5. Os projetos impressos deverão ser entregues com assinatura do profissional responsável 

técnico pela sua elaboração, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART 
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e/ou RRT), e respectivo(s) comprovante(s) de pagamento(s). 

 

9.2.6. Os projetos deverão ser desenvolvidos com subsídios amparados no Programa de 

Necessidades (PN) elaborado pelo Órgão Solicitante. Em caso de projetos de maior porte ou 
complexidade, a exemplo de laboratórios, bibliotecas, projetos urbanísticos e edifícios 

multifuncionais, um ou mais profissionais do Departamento de Engenharia do Município 

(arquitetos/urbanistas/engenheiros) deverão participar do processo de elaboração do PN, de 

modo a conduzir, acompanhar e coordenar o processo, garantindo que o objetivo do município 

seja alcançado. 

 

9.3. Prazo de entrega dos serviços: O prazo para entrega dos projetos terá como parâmetro a 

metragem e imagem da maneira abaixo especificada e/ou de acordo com as complexidades 

dos projetos cujas quantidades não sejam em m²: 

 

a) Até 500 m²: 45 dias; 

b) De 501 a 1.500 m²: 60 dias; 

c) A partir de 1.501 m²: 90 dias; 

d) Imagens em 3D e animações: 30 dias; 

e) Kva: 60 dias. 
 

9.3.1. Os prazos acima descritos serão corridos e contados a partir da data de aprovação do 

anteprojeto, quando houver, seguindo as orientações do art. 7º, incisos I e II, § 1º, da Lei n° 

8666/93. Quando não houver anteprojeto, o prazo será contado a partir da data de emissão 

da Ordem de Serviço. 

 

9.3.2. Em casos específicos, de acordo com a complexidade do projeto, os prazos poderão ser 

estabelecidos pelo Órgão Solicitante, considerando a viabilidade da elaboração de projetos 

com qualidade. 

 

9.3.3. Os custos referentes a viagens, diárias e passagens para levantamentos e reuniões 

necessárias para definição dos projetos correrão por conta da Fornecedora. 

 

9.4. Normatização e procedimentos: 
a) A Prefeitura Municipal será responsável pela elaboração e definição do Programa de 

Necessidades (PN) e implantação nos edifícios a serem construídos. O Departamento de 

Engenharia do Município (arquitetos/urbanistas/engenheiros) deverão acompanhar o 

processo de elaboração dos projetos, sendo responsáveis pela sua aprovação, considerando os 

critérios técnicos e econômicos do município. 

b) A linguagem de novas edificações deve estar em conformidade com a linguagem dos edifícios 

existentes no Município onde serão implantadas, desde que isto venha ao encontro das 

necessidades elencadas no PN – Programa de Necessidades. 

c) Ocorrerão reuniões técnicas quinzenais (obrigatórias) com o Departamento de Engenharia do 

Município (arquitetos/urbanistas/engenheiros), sendo a primeira reunião, após assinatura do 

contrato, para apresentação, discussão e avaliação do cronograma de desenvolvimento dos 

projetos, ou a qualquer tempo, por solicitação do Órgão Solicitante. As deliberações dessas 

reuniões serão lavradas em Ata para dar início a execução do serviço, com o esclarecimento 
das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela 

elaboração do termo de referência ou projeto básico, o fiscal ou gestor do contrato, os técnicos 

da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os 

serviços contratados. 

d) Reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas pelo Órgão Solicitante ou pela Fornecedora, 

desde que ocorram na sede da primeira. 

e) As reuniões extraordinárias serão marcadas para o prazo máximo de dois dias úteis após a 

sua convocação. Após este prazo, tendo sido a reunião convocada pelo Órgão Solicitante, o 

não comparecimento da Fornecedora implicará em aplicação de multa diária, conforme item 

20.1.“II” deste documento, após notificação pelo Órgão Solicitante. 

f) As reuniões acontecerão preferencialmente nas instalações do Órgão Solicitante, conforme 

endereços estabelecidos neste termo de referência ou em outro local conveniente previamente 

informado. 

g) Os arquitetos e urbanistas poderão utilizar a estrutura do Órgão Solicitante, como meio de 
facilitar o contato com o órgão e otimizar a produção dos projetos arquitetônicos.  

h) Os demais profissionais, responsáveis pela elaboração de projetos complementares, deverão 
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dispor de estrutura de responsabilidade da Fornecedora, respeitando os termos dos itens que 

se referem ao acompanhamento da sua produção.  

i) Os profissionais a serem apresentados pela Fornecedora deverão estar regularizados perante o 

respectivo Conselho Profissional. 
j) O padrão da construção, bem como o nível de acabamento esperado deverá ser discutido e 

definido antes da elaboração dos projetos, com a equipe de profissionais do Departamento de 

Engenharia do Município da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

10. DO LOCAL DE ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Do local de entrega e da Fiscalização do Órgão Gerenciador: 
10.1.1. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi – TO, 

na Avenida Antônio Nunes da Silva, nº 2.195, Parques das Acácias, Fone: (63)3315-0063, e-

mail: seinfra@gurupi.to.gov.br, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser 

obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. 

 

10.1.2. Fica designado a Servidora Pollyana Batista Rodrigues Leite, Engenheira Civil CREA 

nº 201110/D-TO, Fone: (63) 99931-0602, como responsável pelo recebimento do objeto, 
para o atesto da nota fiscal, bem como pela fiscalização da execução decorrente da ARP e 

contrato firmado, devendo este observar, no que couberem, as obrigações atribuídas a 

Secretaria, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no Decreto 

nº 7.892/2013. 

 

10.1.3. O objeto solicitado pela Secretaria deverá ser entregue em dia e horário de expediente 

dos mesmos, ou se for o caso, conforme convencionado pelas partes, nos locais e com o 

acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os quais ficam responsáveis 

pelo recebimento dos serviços, como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser 

obedecidas à forma e condições estipuladas neste Termo. 

 

10.2. Do local de entrega e da Fiscalização dos Órgãos Participantes: 
10.2.1. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Desenvolvimento Urbano, 

localizado no Centro Administrativo na Rod. BR 242, km 407, saída para Peixe, antiga 
Andrade Gutierrez, Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-4322, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 

18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado 

a Servidora Cristina Donato Leandro, Diretora, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br, como 

responsável para recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 

10.2.2. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Educação, localizado no 

Centro Administrativo na Rod. BR 242, km 407, saída para Peixe, antiga Andrade Gutierrez, 

Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-4353, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser 

obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado o Servidor Simão 

Pedro Valadão S. Dias, Engenheiro Civil, e-mail: eng.civil.simaopedro@gmail.com , como 

responsável para recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 

10.2.3. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal Do Trabalho E Da Assistência 

Social/Fundo Municipal De Assistência Social, localizado no Centro Administrativo na Rod. 
BR 242, km 407, saída para Peixe, antiga Andrade Gutierrez, Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-

4318, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições 

estipuladas neste Termo. Fica designado a Servidora Ariane Almeida Silva, Supervisora de 

Núcleo e Vigilância Sócio Assistencial, e-mail: gpiariane@hotmail.com, como responsável 

para recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 
10.2.4.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Cultura E Turismo, 

localizado no Centro Cultural Mauro Cunha, na Avenida Maranhão, n° 1535, entre ruas 2 e 3, 

Centro, Gurupi-TO, telefone: (63) 3312-5767, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, 

devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado o 

Servidor Silon Santos, Coordenador de Cultura, e-mail: silonsantosgppi@hotmail.com, 

como responsável para recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 

10.2.5.  O objeto deverá ser entregue no Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi- 
IPASGU, localizado na Avenida Pará, Centro, Gurupi-TO, telefone: (63) 3312-3727, entre 

8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas 

mailto:seinfra@gurupi.to.gov.br
mailto:eng.civil.simaopedro@gmail.com
mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
mailto:silonsantosgppi@hotmail.com
mailto:gpiariane@hotmail.com
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neste Termo. Fica designado o Servidor Valdeson Pires Limeira, Chefe de Divisão de 

Contas Médicas e Faturamento, e-mail: valdeson0506@gmail.com, como responsável para 

recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 
10.2.6.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Produção, Cooperativismo 

E Meio Ambiente, localizado no Centro Administrativo na Rod. BR 242, km 407, saída para 

Peixe, antiga Andrade Gutierrez, Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-4336, entre 8:00h as 12:00h 

e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. 

Fica designado a Servidora Dilma Francisco Lopes Danta, Coordenadora de Projetos, e-

mail: dilmalopesgpi1@gmail.com como responsável para recebimento do objeto e para o 

atesto da nota fiscal. 

 
10.2.7.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, localizado na Rua 14 de Novembro, 1.500, Centro, Gurupi-TO, telefone: (63) 3315-

0008, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições 

estipuladas neste Termo. Fica designado a Servidora Ana Cristina de Menezes, Chefe de 

Divisão, e-mail: inova@gurupi.to.gov.br como responsável para recebimento do objeto e 

para o atesto da nota fiscal. 

 
10.2.8.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de 

Saúde, localizado na Av. Pernambuco, nº 1.345, centro CEP: 77.410-040 Gurupi/TO, 

telefone: (63) 3315-0090, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas 

a forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado as servidoras Stefania Limeira 

Xavier, Assessora Técnica Superior de Articulação e Participação Social, telefone para contato 

(63) 3315-0090, e-mail: contratosaudegpi@gmail.com  e a Eng. Civil Pollyana Batista 

Rodrigues Leite, CREA: 201110/D-TO, telefone para contato (63) 3301-4321, e-mail: 

polly.blond@hotmail.com, como responsável para recebimento do objeto e para o atesto da 

nota fiscal. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
11.1. O Órgão Solicitante rejeitará os serviços fornecidos em desacordo com este Termo de 

Referência, mesmo após o recebimento, caso seja constatado que os mesmos se encontram 
em desacordo com o especificado ou incompleto.  O servidor responsável notificará, conforme 

o caso, a fornecedora para que a mesma providencie as suas expensas a correção necessária 

dentro do prazo de recebimento. 

 
11.2. O serviço será recebido: 

a) Provisoriamente: a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta apresentada. 

b) Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 15 

(quinze) dias úteis após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente 

designado pelo Órgão Solicitante. 

 

11.3. Não será admitida a entrega parcial ou incompleta dos serviços solicitados, obrigando-se a 

fornecedora a atender a quantidade solicitada pelo Órgão Solicitante.  

 
11.4. Independentemente da aceitação, a fornecedora garantirá a qualidade dos serviços no 

padrão rigoroso de controle técnico necessário, obrigando-se a corrigir, às suas expensas as 

irregularidades, falhas, defeitos e se necessário substituir os serviços que forem entregues em 

desacordo ao apresentado na proposta e exigido neste Termo de Referência e na ARP. 

 
11.5. Constatadas irregularidades nos serviços fornecidos o Órgão Solicitante poderá:  

 
11.5.1. O Órgão Solicitante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços que 

estiverem em desacordo com as especificações e condições de fornecimento, bem como aquele 

que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido. 

a) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Fornecedora o faça em 

conformidade com a indicação do Órgão Solicitante dentro do prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos os preços registrados. 

 

mailto:valdeson0506@gmail.com
mailto:inova@gurupi.to.gov.br
mailto:dilmalopesgpi1@gmail.com
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11.5.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes a execução do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 

 

12. DO VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DOS SERVIÇOS: 
 

TABELA 02 – Resumo de valores médios de referência para elaboração de projetos 

ITEM 

ESPECIFICAÇÃO  

UNID  QTD  
VALOR 

UNIT. 
MÉDIO 

TOTAL 

1. 
Elaboração de Planilhas e Cronogramas 

físico-financeiros  
m2  65.346,70 R$ 5,47 R$ 357.228,63 

2. Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  78.200,00 R$ 2,10 R$ 164.220,00 

3. 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e 

animações. Software 3D S Max c/ V-Ray   
img  425,00 R$ 338,83 R$ 144.004,17 

4. 
Estudos e Projetos de Adequação e 

Acessibilidade em Edificações Existentes 
m² 48.800,00 R$ 7,43 R$ 362.746,67 

5. Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  86.346,70 R$ 15,65 R$ 1.351.325,86 

6. 
Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e 

Pânico  
m2  64.846,70 R$ 5,22 R$ 338.715,93 

7. 
Estudos e Projetos de Estruturas - 

Concreto Armado  
m2  57.846,70 R$ 6,90 R$ 399.142,23 

8. 
Estudos e Projetos de Estruturas 
Metálicas   

m2  67.846,70 R$ 6,19 R$ 420.197,23 

9. 
Estudos e Projetos de Instalação 

Hidrossanitárias  
m2  62.346,70 R$ 3,30 R$ 205.744,11 

10. 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta 

Tensão (Posto de Transformação)  
Kva 14.137,00 R$ 18,05 R$ 255.172,85 

11. 

Estudos e Projetos de Instalações de Gás – 

Instalações Prediais/ Industriais – Projetos 

Mecânicos.  

m2  11.300,00 R$ 10,80 R$ 122.077,67 

12. 
Estudos e Projetos de Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão  
m2  63.846,70 R$ 3,82 R$ 243.681,57 

13. 

Estudos e Projetos de Instalações 

Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  

m2  58.846,70 R$ 2,62 R$ 153.982,20 

14. 
Estudos e Projetos de Levantamento 

Arquitetônico  
m²  68.3000,00 R$ 3,86 R$ 263.410,33 

15. 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas).  
m² 67.800,00 R$ 2,13 R$ 144.640,00 

16. Estudos e Projetos de Urbanização m² 312.300,00 R$ 0,25 R$ 78.075,00 

17. Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  102.800,00 R$ 2,07 R$ 212.453,33 

 

13. DA VALIDADE E DA PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da 

data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação. 

 
13.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 

Tocantins-DOE e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua validade. 

 

14. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO: 
14.1.  Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a 

contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por 

intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização 

de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 

 

14.1.1. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4o do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, 
poderá ser dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de 

Empenho. 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

12 

______________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

Anexo 01 – Termo de Referência – Concorrência Pública Nº 004/2017 

14.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá ser assinado no prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

 

 14.3. O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser  
rescindido a qualquer  tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 

8.666/93. 

 

15. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
15.1. A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos seguintes 

documentos:  

 

15.1.1. Registro ou Inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s), no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou no Conselho Nacional de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, conforme o caso, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante, 

dentro do prazo de validade;  

 

15.1.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de 

capacitação técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando a execução por meio de profissional habilitado na área acima citada, 

devidamente registrada no CREA/CAU e acompanhada do Acervo Técnico do CREA dos 

respectivos Responsáveis Técnicos.  

 

15.1.2.1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 

suficiente(s) para a comprovação do exigido, devendo conter as seguintes informações 

básicas:  

a) Nome do contratado e do Órgão Solicitante 

b) Identificação do contrato (tipo e/ou natureza do serviço)  
c) Serviços executados (discriminação e quantidades preferencialmente em m² e imagem, 

conforme o caso).  

 

15.1.3. Apresentar Declaração de cada um dos responsáveis técnicos citados no item (15.1.2), 

para com a empresa, se comprometendo a executar os serviços, caso a empresa seja 

vencedora do certame.  

 

15.2. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão 

participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Administração. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das 
partes: 

 

16.1. DO(S) FORNECEDOR(ES)/BENEFICIÁRIO(S) DA ARP: 
a) Executar/Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados no 

Termo de Referência, na ARP firmada, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor 

adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no(s) local(is) indicado(s) pelo 

Órgão Solicitante, sendo observadas as exigências e informações do Servidor municipal 

responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento/execução 

do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento/execução do objeto 

compreendendo viagens, hospedagens, deslocamentos, diárias, entregas, tributos, impostos, 

taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento/execução; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado aos projetos em decorrência de seu transporte; 
d) Trocar/substituir, reparar/corrigir, às suas expensas os projetos solicitados, caso implique na 

inexecução do objeto, bem como se forem verificados vícios, defeitos, incorreções, má 

qualidade ou conservação dos mesmos, ou que estejam fora das especificações deste Termo de 

Referência, independentemente da aplicação das sanções cabíveis; 

e) Atender com prontidão às reclamações/observações por parte do recebedor do objeto; 
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f) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 

g) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 

ARP, comprovando e justificando seu pedido;  
h)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente causado o Órgão Solicitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão 

culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; 

i) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias; 

j) Comunicar o Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, 

sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante 

na ARP; 

k) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e 

tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;  

l) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) colaboradores/fornecedor(es) 

quanto aos prazos de execução do objeto especificado, não cabendo, portanto a alegação de 
atraso do fornecimento/execução devido ao não cumprimento das obrigações por parte do 

colaborador/fornecedor; 

m) Optar pela aceitação ou não do fornecimento/execução decorrente de processo de Adesão à 

Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e 

futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Solicitante, observadas as condições 

nela estabelecidas. 

 

16.2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP:  
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; 

b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  

c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 

d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 

e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para execução; 

f) Receber provisória e definitivamente o serviço efetivamente executado; 
g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela 

Fornecedora/Detentora; 

h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da ARP; 

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada do Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que 

contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade da ARP; 

l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações 

no procedimento licitatório;  

o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das 

obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 

p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 

desde que não haja impedimento legal para o ato; 

r) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a 

aquisição/execução ou contratação observado o prazo de vigência da ARP; 

s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 

interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de 

utilizar a ARP; 
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16.2.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 

fornecimento/execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos 
motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

16.3. DO(S) ÓRGÃO(S) NÃO PARTICIPANTE(S):  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão 

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços;  

b)  Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de 

Adesão da ARP;  

c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem 

por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador; 

d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 

contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador; 

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

responsabilidade; 

g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 

Registro de Preços; 

h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para execução; 

i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento 

hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP 

desde que não haja impedimento legal para o ato. 

 

16.4. DO(S) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): 
a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços e Contrato, inclusive de eventuais 

alterações, para o correto cumprimento de suas disposições; 

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde 

que não haja impedimento legal para o fato; 

c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 

Registro de Preço e Contrato; 

d) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para execução do serviço;  

e) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue com a 

respectiva prestação do serviço; 

f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, 

referentes às suas aquisições; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da ARP e Contrato; 

h) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços e Contrato. 

 

17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
17.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer Órgão ou entidade 

da Administração no âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante 

prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) 

beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 

no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 

7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as 

respectivas atualizações. 

 

17.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
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17.3. Poderá (ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.  
 

17.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não 

Participante(s), não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos dos serviço constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) deste 

Edital e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos 

Participantes.  

 

17.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de 

Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos 

Não Participantes que aderirem. 

 

17.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da 
ARP.  

 

17.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) 

fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, 

em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

 

18. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS RECURSOS: 
18.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos 

orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, Órgãos Não Participantes e aos Órgãos 

Participantes, no que couber. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
19.1. A Contratada deverá ser representada por preposto estabelecido preferencialmente em 

Gurupi, com poderes para dirimir todas as questões relativas ao contrato, conforme preceitua 

a Art. 68 da Lei 8.666/93.  

 
19.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
19.3. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;  

 
19.4. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que 

incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

19.5. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, do Instrumento de 
Convocação e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade necessárias ao integral 

cumprimento das obrigações assumidas; 

 
19.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros; 

 

 

19.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 
19.8. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no Órgão Solicitante, nos 
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termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo 

no âmbito da administração pública; 

 

19.9. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os equipamentos e softwares necessários à execução dos projetos 

demandados pela Contratante. 

 
19.10. Apresentar o Órgão Solicitante, quando do início das atividades, e sempre que houver 

alocação de novos empregados durante a execução do contrato, relação nominal constando 

nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 

Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 

devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência. 

 
19.11. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 

licenças, o empregado posto a serviço do Órgão Solicitante, devendo identificar previamente o 

respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

 
19.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração; 

 
19.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do 

pagamento por parte da Administração; 

 
19.14. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 

serviços no turno imediatamente subsequente; 

 
19.15. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal 

de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente 

determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 

observado o limite da legislação trabalhista;  

 
19.16. Atender de imediato às solicitações do Órgão Solicitante quanto à substituição dos 

empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

19.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas; 

 
19.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 
19.19. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

 
19.20. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pelo Órgão Solicitante, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados 

à disposição do Órgão; 

 
19.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
19.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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19.23. A Fornecedora deverá manter a disposição do Órgão Solicitante e de forma continuada, 

caso seja solicitada, para efeitos de compatibilização entre projetos e obras em execução e 

assessoria aos demais projetos a que se refere este Termo de Referência, dois profissionais de 

arquitetura e urbanismo ou outros, especificados de acordo com a necessidade do órgão para 
interlocução com o Órgão; 

 
19.24.  A Contratada será responsável pela logística dos profissionais para cada obra, 

garantindo que, para cada etapa da obra, haja profissionais adequados o seu planejamento. 

Esta dinâmica permitirá a maior fluidez dos serviços e sua maior qualidade, tendo em vista a 

existência de profissionais das diversas áreas envolvidos na elaboração dos projetos.  

 
19.25. Serão apresentados relatórios quinzenais contendo de forma sucinta e clara informações 

sobre: andamento físico das obras, incompatibilidades entre projetos, situação financeira dos 

contratos, previsão de término e de futuras medições, possibilidades de aditamentos de prazo 

e/ou de valor, etc. 

 

19.26.  São de responsabilidade da Contratada, ainda: 

a) Todas as despesas com deslocamentos, alimentação e hospedagem, quando em localidades 
fora da zona urbana deste município; 

b) Todos os encargos sociais e taxas referentes à contratação de pessoal; 

c) Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de autoria dos projetos; 

d) Memórias de cálculo, projetos e planilhas entregues em meio digital (CDs ou DVDs) ao Órgão, 

devidamente identificados com etiquetas adesivas contendo os dados que seguem: 

 

Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Órgão Solicitante  

Nome do Projeto / Nome do solicitante (Fundo ou Secretaria) 

Empresa Responsável 

Data (mês e ano) 

 
19.27. Os responsáveis técnicos pelos projetos, devem apresentar registro no CREA-TO e CAU-

TO, e, quando for o caso, no Corpo de Bombeiros do Tocantins (em caso de elaboração de 
Projetos de Combate a Incêndio e Pânico). 

 

19.28. Efetuar a entrega dos serviços no prazo e local indicado pela Administração, em estrita 

observância das especificações do Edital e da proposta; 

 

19.29. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

 

19.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a critério da 

Administração.  

 
19.31. As faltas, licenças médicas, folgas, férias, demissões, deficiências técnicas ou de 

quantitativos, etc., de recursos humanos da Contratada, não poderão ser utilizados como 

justificativas de atrasos ou redução da qualidade do serviço prestado. 

 

19.32. Os serviços deverão ser executados utilizando ferramentas digitais de desenho e projetos, 

seguindo as melhores técnicas e padrões da ABNT, visando assegurar a qualidade dos 

projetos. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
20.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das 

responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições 

estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 

10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, 

advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em 
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caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos 

casos seguintes: 

a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  

b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em 

prejuízo financeiro à Administração; 

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras 

sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 

30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 

0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 

(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à 

possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

obrigação assumida;  
d)  Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o 

valor total da proposta; 

 

III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração:  
          A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, 

conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará no seguinte caso: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° 

da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em 

função da natureza e a gravidade da falta cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou 

no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

f) Falhar ou fraudar na execução da ARP; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 

V -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida 

sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando 

para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 

20.1.1. Para os fins do item 20.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 

90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 
20.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 

cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 
20.3. As sanções previstas nos serviço I, III, IV e V do item 20.1, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de 

contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  
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20.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer 

pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas 

tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário 
Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 

20.4.  A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito 

constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 

 

20.5.  As sanções previstas nos serviço I, II, III e IV do item 20.1 são da competência do Órgão 

Gestor e Órgãos Não participantes, conforme o caso. 

 

20.6.  A sanção prevista no item V do item 20.1 é da competência de autoridade superior 

competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que 
a aplicou. 

 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
21.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora 

em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo 

imputável à Fornecedora. 

   

21.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal 

que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 

21.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto 

fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o 

número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 
 

21.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Concorrência Pública, Nº da Ata 

de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 

fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

21.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras 

emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada 

por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

21.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito 

Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

21.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

22. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA “PROPOSTA TÉCNICA” – PESO 7 

(SETE) – Pontuação Máxima = 145 pontos 
22.1. Para comprovar a aptidão para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência os 

licitantes deverão apresentar os documentos que comprovem a qualificação técnica dos 

profissionais e da empresa descritas a seguir em número suficiente para possibilitar o 

julgamento e composição da NOTA TÉCNICA. 
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22.1.1. Será criada uma COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Gurupi-TO que será responsável pela Avaliação Técnica dos critérios aqui 

definidos. 

 
22.2. A PROPONENTE deverá apresentar em sua composição da Equipe Técnica, os profissionais 

descritos na tabela a seguir, para fins de pontuação. Essa equipe será a responsável pela 

coordenação e condução dos estudos preliminares, projetos básicos e projetos executivos para 

as obras que serão projetadas. 

 

22.3. A qualquer momento a Secretaria Municipal de Infraestrutura, poderá verificar a efetiva 

participação na execução dos serviços, de profissionais com capacidade técnica exigida no 

certame licitatório, como também poderá solicitar à Fornecedora a substituição de parte ou de 

toda a equipe técnica, se esta não estiver elaborando os projetos de acordo com os termos e 

exigências deste Termo de Referência e do Edital. 

 

 

22.4. Além dos profissionais Coordenadores, citados NA TABELA 3-A, acima, a Equipe Técnica 

será também composta pelos profissionais descritos na TABELA 3-B, a seguir, para fins de 
pontuação:  

 

TABELA 3-B 

QUANTIDADE 
MINIMA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Experiência mínima (anos) 

1 Engenheiro Civil 5 

1 Arquiteto e Urbanista 5 

TABELA 3-A 

Quant. Formação Profissional / Experiência 
Função / Área de 

Atuação 

1 

Profissional de Nível Superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto e 
Urbanista) com experiência comprovada na coordenação de 

Equipe Multiprofissional para elaboração de Estudos 

Preliminares, Projetos Básicos e Projetos Executivos. Tal 

experiência poderá ser comprovada por meio de Certidões de 

Acervo Técnico fornecido pelo Conselho responsável, 

acompanhado de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privada; Poderá também ser 

comprovado apenas por meio de Atestado de Capacidade Técnica 

devidamente chancelada pelo emitente. 

Coordenação Técnica 

Geral 

Quant. Formação Profissional / Experiência 
Função / Área de 

Atuação 

1 

Profissional de Nível Superior (Engenheiro Civil ou áreas afins), 

com experiência comprovada em coordenação de Equipe 

Multiprofissional para elaboração de Projetos de Engenharia.  

Tal experiência poderá ser comprovada por meio de Certidões de 

Acervo Técnico fornecido pelo Conselho responsável, 

acompanhado de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privada; Poderá também ser 

comprovado apenas por meio de Atestado de Capacidade Técnica 

devidamente chancelada pelo emitente. 

Coordenação Técnica de 

Engenharia 

Quant. Formação Profissional / Experiência 
Função / Área de 

Atuação 

1 

Profissional de Nível Superior (Arquiteto e Urbanista), com 

experiência comprovada em coordenação de Equipe 

Multiprofissional para Elaboração de Projetos de Arquitetura e 

Urbanismo.  Tal experiência poderá ser comprovada por meio de 

Certidões de Acervo Técnico fornecido pelo Conselho 

responsável, acompanhado de Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privada; Poderá 

também ser comprovado apenas por meio de Atestado de 

Capacidade Técnica devidamente chancelada pelo emitente. 

Coordenação Técnica de 

Arquitetura e 

Urbanismo 
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1 Engenheiro Eletricista 3 

1 Engenheiro Mecânico 3 

 

22.4.1. A experiência de cada um dos profissionais a que se refere a Tabela 3- B poderá ser 

comprovada por meio de Carteira Profissional devidamente registrada em seu respectivo 

Conselho e através de Certidões de Acervo Técnico fornecido pelo Conselho responsável ou 

Declarações/atestados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, emitidos em papel 

timbrado, com informações de endereço, telefone e firmadas por dirigente(s) identificado(s), no 

mínimo, por nome e cargo ou função acompanhado da comprovação do vínculo através de: se 

for o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante, bem 

como se a comprovação for de experiências anteriores. 

 

22.5. Será penalizada, na pontuação, a Proponente que qualquer dos seus profissionais tenha 

tempo de experiência inferior ao acima solicitado. 

 

22.6. Critérios de Pontuação: 
22.6.1 As Propostas Técnicas das empresas habilitadas serão devidamente avaliadas e 

comparadas entre si, atribuindo-se, a cada uma delas, Nota Técnica (NT) de, no máximo, 145 

(cento quarenta cinco) pontos. Esse julgamento levará em conta os itens e graus de avaliação 

conforme apresentados abaixo: 

 

22.6.1.1. Experiência da Proponente pontuação máxima – 45 (quarenta cinco) pontos – 

TABELA 4 - NT1 (Nota Técnica 1) 
Obs.: Não será permitida a somatória de áreas dos atestados apresentados. Cada atestado deve 

possuir pelo menos a área mínima exigida. A experiência da Proponente receberá notas 

variando de 0 (zero) a 45 (quarenta cinco) pontos, somados conforme discriminação a seguir: 

 

a) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

a.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra; 

 
a.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra; 
 

a.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra. 

 

b) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

b.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra; 

 

b.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 
de pelo menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra; 

 

b.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra. 

 

c) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativo) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 
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c.1) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Hidrossanitárias em uma 

mesma obra; 
 

c.2) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Hidrossanitárias em uma mesma obra. 

 

d) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

d.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma 

mesma obra; 

 

d.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma mesma 

obra; 

 

d.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma mesma obra. 

 

e) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

e.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 100,00 m² de Estudos e Projetos de Urbanização em uma mesma 
obra; 

 

e.2) 02 (dois) pontos – para a PROPONENTE que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 100,00 m² de Estudos e Projetos de Urbanização em uma mesma obra; 

 

e.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Estudos e Projetos de Urbanização em uma mesma obra. 

 

f) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

f.1) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) ou mais atestados fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Telefônicas e Rede 

Estruturada (telefonia lógica) em uma mesma obra; 

 

f.2) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica) em uma mesma obra. 

 

g) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

g.1) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 
projeto de pelo menos 500,00 m² de Projetos de Instalações de Gás – Instalações 

Prediais/Industriais – Projetos Mecânicos em uma mesma obra; 
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g.2) 1 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 500,00 m² de Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/Industriais – 

Projetos Mecânicos em uma mesma obra. 
 

h) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

h.1) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Estruturas Metálicas em 

uma mesma obra; 

 

h.2) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Estruturas Metálicas em uma 

mesma obra; 

 
i) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

i.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma 

mesma obra; 

 

i.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma mesma obra. 

 

i.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 
menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma mesma obra. 

 

j) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativo) – para a Proponente que comprovar, através de 

atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

j.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com 

pelo menos 1.000,00 m² de área; 

 

j.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com 

pelo menos 1.000,00 m² de área; 
 

j.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado Planilhas 

Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com pelo menos 

1.000,00 m² de área. 

 

k) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

k.1) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Paisagismo em uma mesma obra; 

 

k.2) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 1 (um) atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Paisagismo em uma mesma obra. 
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l) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativo) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

l.1) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) ou mais atestados fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado a 

edição de imagens em 3D e animações em software 3D S Max c/ V-Ray ou equivalente com 

a mesma qualidade; 

 

l.2) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado a edição de 

imagens em 3D e animações em software 3D S Max c/ V-Ray ou equivalente com a mesma 

qualidade. 

 

m) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

m.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 
projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade 

em Edificações Existentes em uma mesma obra; 

 

m.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em 

Edificações Existentes em uma mesma obra. 

 

m.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes em uma mesma obra. 

 

n) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 
de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

n.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão em uma mesma obra; 

 

n.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão em uma mesma obra. 

 

n.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão em 
uma mesma obra. 

 

o) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

o.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 125,00 kva de Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão 

(Posto de Transformação) em uma mesma obra; 

 

o.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 125,00 kva de Estudos e Projetos de 

Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  em uma mesma obra. 

 
o.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 
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menos 125,00 kva de Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de 

Transformação) em uma mesma obra. 

 

p) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 
de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

p.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas) em uma mesma obra; 

 

p.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de SPDA 

(Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas)  em uma mesma obra. 

 

p.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas) em uma mesma obra. 

 

q) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Proponente que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

q.1) 03 (três) pontos – para a Proponente que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Arquitetura em uma mesma 

obra; 

 
q.2) 02 (dois) pontos – para a Proponente que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Arquitetura em uma mesma obra; 

 
q.3) 01 (um) ponto – para a Proponente que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Arquitetura em uma mesma obra. 

 

22.6.1.2. Neste julgamento, quanto à Experiência da Proponente, cada parâmetro será avaliado 

conforme critérios apresentados na TABELA 4, a seguir: 

 

TABELA 4 – NT1 (Nota Técnica 1) 

EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO – 45 PONTOS 

NOME DA PROPONENTE: 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

a 
a.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
03 ou mais 3 

a.2 
TER ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
2 2 

a.3 
TER ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (a) 3 

 

Item  ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

  

 

b 

b.1 
TER ELABORADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
03 ou mais 3 

b.2 
TER ELABORADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
2 2 

b.3 
TER ELABORADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (b) 3 
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ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

c 
c.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE HIDROSSANITÁRIAS 

(PELO MENOS 1000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
02 ou mais 2 

c.2 
TER ELABORADO PROJETOS DE HIDROSSANITÁRIAS 

(PELO MENOS 1000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (c) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

d 
d.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
03 ou mais 3 

d.2 
TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
2 2 

d.3 
TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (d) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

e e.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE (PELO MENOS 100,00 

m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

e.2 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE (PELO MENOS 100,00 

m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

e.3 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE (PELO MENOS 100,00 

m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (e) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 
 

f 
f.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (TELEFONIA 
LÓGICA) (PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

02 ou mais 2 

f.2 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (TELEFONIA 
LÓGICA) (PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (f) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 
 

g 
g.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS 
– INSTALAÇÕES PREDIAIS / INDUSTRIAIS – PROJETOS 

MECÂNICOS DE (PELO MENOS 500,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

g.2 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS 

– INSTALAÇÕES PREDIAIS / INDUSTRIAIS – PROJETOS 

MECÂNICOS DE (PELO MENOS 500,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (g) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

h h.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 
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h.2 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMO – ITEM (h) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

i 

i.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

i.2 

TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

2 2 

i.3 

TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (i) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

j 

j.1 

TER ELABORADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

j.2 

TER ELABORADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

j.3 

TER ELABORADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (j) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

k 
k.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE 

(PELO MENOS 1.000,00 M²) EM UMA MESMA OBRA. 
02 ou mais 2 

k.2 
TER ELABORADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE 

(PELO MENOS 1.000,00 M²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (j) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

l 

l.1 

TER ELABORADO EDIÇÃO DE IMAGENS EM 3D E 

ANIMAÇÕES EM SOFTWARE 3D S MAX C/ V-RAY OU 

EQUIVALENTE COM A MESMA QUALIDADE. 

02 ou mais 2 

l.2 

TER ELABORADO EDIÇÃO DE IMAGENS EM 3D E 

ANIMAÇÕES EM SOFTWARE 3D S MAX C/ V-RAY OU 

EQUIVALENTE COM A MESMA QUALIDADE. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (l) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 
 

m 

m.1 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

m.2 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

2 2 

m.3 
TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES 
1 1 
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EXISTENTES DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (m) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

n 

n.1 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) 

EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

n.2 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) 

EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

n.3 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) 

EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (n) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

o 

o.1 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO (POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO) DE (PELO MENOS 125,00 kva) EM 

UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

o.2 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO (POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO) DE (PELO MENOS 125,00 kva) EM 

UMA MESMA OBRA. 

2 2 

o.3 

 

 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO (POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO) DE (PELO MENOS 125,00 kva) EM 

UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (o)  

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

p 

p.1 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS) DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

p.2 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

2 2 

p.3 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (p) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

q 

q.1 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ARQUITETURA (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

q.2 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ARQUITETURA (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

2 2 

q.3 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ARQUITETURA (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (q) 3 
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TOTAL DE PONTOS (EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO)  45 

 

22.6.1.2. Experiência da EQUIPE TÉCNICA: Pontuação máxima – 145 (cento quarenta 

cinco) pontos – TABELA 5A e 5B, assim distribuída: Coordenação Técnica = 45 pontos; 

Composição da Equipe Técnica = 55 pontos. 

 
22.6.1.2.1. Cada um dos componentes da Equipe Técnica deverá ser citado separadamente e 

nominalmente pela Proponente, com a anexação dos atestados solicitados. 

 
a) COORDENAÇÃO TÉCNICA - pontuação máxima – 45 (quarenta cinco) pontos – TABELA 5A – 

NT2-A (Nota Técnica 2-A); 

 

b) COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA - pontuação máxima – 55 (cinquenta cinco) pontos – 

TABELA 5B – NT2-B (Nota Técnica 2-B). 

 

22.6.1.2.2. Coordenação Técnica – Pontuação Máxima - 45 (quarenta cinco)  pontos 

 

22.6.1.2.2.1.  Não será permitida a somatória de áreas dos atestados apresentados. Cada 

atestado deve possuir pelo menos a área mínima exigida. 

 

22.6.1.2.2.2. A Coordenação Técnica é composta de: 01 Coordenador Técnico Geral, 01 

Coordenador Técnico de Engenharia e 01 Coordenador Técnico de Arquitetura e Urbanismo. 

Esta equipe de Coordenadores receberá notas que variarão de 0 (zero) a 45 (quarenta cinco)  
pontos, de acordo com os itens atendidos com os atestados solicitados, conforme descrição a 

seguir, não sendo cumulativos os pontos, caso mais de um coordenador atenda ao item 

solicitado: 

 

a) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

a.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em 

uma mesma obra; 

 

a.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra; 

 

a.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra. 

 

b) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

b.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma 

mesma obra; 
 

b.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra; 

 

b.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra. 

 

c) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativo) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 
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c.1) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações 

Hidrossanitárias em uma mesma obra; 
 

c.2) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Hidrossanitárias em uma mesma obra. 

 

d) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

d.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em 

Concreto Armado em uma mesma obra; 

 

d.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma mesma 

obra; 

 

d.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma mesma obra. 

 

e) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

e.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 100,00 m² de Estudos e Projetos de 
Urbanização em uma mesma obra; 

 

e.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 100,00 m² de Estudos e Projetos de Urbanização em uma mesma obra; 

 

e.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Estudos e Projetos de Urbanização em uma mesma obra. 

 

f) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

f.1) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações 

Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia lógica) em uma mesma obra; 

 

f.2) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica) em uma mesma obra. 

 

g) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

g.1) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 
coordenado/elaborado projeto de pelo menos 500,00 m² de Projetos de Instalações de Gás – 

Instalações Prediais/Industriais – Projetos Mecânicos em uma mesma obra; 
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g.2) 1 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 500,00 m² de Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/Industriais – 

Projetos Mecânicos em uma mesma obra. 
 

h) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

h.1) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em 

Estruturas Metálicas em uma mesma obra; 

 

h.2) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Estruturas Metálicas em uma 

mesma obra; 

 
i) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

i.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma 

mesma obra; 

 

i.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma mesma 

obra. 

 

i.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma mesma obra. 

 

j) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativo) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

j.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com 

pelo menos 1.000,00 m² de área; 

 

j.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com 
pelo menos 1.000,00 m² de área; 

 

j.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado Planilhas 

Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com pelo menos 

1.000,00 m² de área. 

 

k) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

k.1) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Paisagismo em 

uma mesma obra; 
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k.2) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 1 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Paisagismo em uma mesma obra. 

 
l) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativo) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

l.1) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado a edição de imagens em 3D e animações em software 3D S Max c/ 

V-Ray ou equivalente com a mesma qualidade; 

 

l.2) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado a edição de 

imagens em 3D e animações em software 3D S Max c/ V-Ray ou equivalente com a mesma 

qualidade. 

 

m) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativo) – para o Coordenador que comprovar, através 
de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

m.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes de o de uma mesma obra com pelo menos 1.000,00 m² de área; 

 

m.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado 

Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações Existentes de o de uma 

mesma obra com pelo menos 1.000,00 m² de área; 

 

m.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado Estudos e 
Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações Existentes de o de uma mesma 

obra com pelo menos 1.000,00 m² de área. 

 

n) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

n.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão em uma mesma obra; 

 

n.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão em uma mesma obra. 
 

n.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão em uma mesma 

obra. 

 

o) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

o.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 125,00 kva de Estudos e Projetos de 

Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação) em uma mesma obra; 
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o.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 125,00 kva de Estudos e Projetos de 

Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação) em uma mesma obra. 

 
o.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 125,00 kva de Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de 

Transformação)em uma mesma obra. 

 

p) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

p.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de SPDA 

(Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas)  em uma mesma obra; 

 

p.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 
instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de SPDA 

(Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas)  em uma mesma obra. 

 

p.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas) em uma mesma obra. 

 

q) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para o Coordenador que comprovar, através 

de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

q.1) 03 (três) pontos – para o Coordenador que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter 

coordenado/elaborado projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de 
Arquitetura em uma mesma obra; 

 

q.2) 02 (dois) pontos – para o Coordenador que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto 

de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Arquitetura em uma mesma obra; 

 

q.3) 01 (um) ponto – para o Coordenador que apresentar 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter coordenado/elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos e Projetos de Arquitetura em uma mesma obra. 

 

TABELA 5A – NT2-A (Nota Técnica 2-A) 

EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO – 45 PONTOS 

NOME DA PROPONENTE: 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

a 

a.1 
TER COORDENADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
03 ou mais 3 

a.2 
TER COORDENADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
2 2 

a.3 
TER COORDENADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (a) 3 

 

Item  ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

  

 

b 

b.1 
TER COORDENADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
03 ou mais 3 

b.2 
TER COORDENADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 
MENOS 100 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

b.3 TER COORDENADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 1 1 
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MENOS 100 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (b) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

c 
c.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE HIDROSSANITÁRIAS 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
02 ou mais 2 

c.2 
TER COORDENADO PROJETOS DE HIDROSSANITÁRIAS 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (c) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

d 
d.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 
03 ou mais 3 

d.2 
TER COORDENADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 
(PELO MENOS 1000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

d.3 
TER COORDENADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 
(PELO MENOS 1000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (d) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

e e.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO (PELO MENOS 100 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

e.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO (PELO MENOS 100 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

2 2 

e.3 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE URBANIZAÇÃO (PELO MENOS 100 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (e) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

f 

f.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (TELEFONIA 
LÓGICA) (PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

f.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (TELEFONIA 
LÓGICA) (PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (f) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

g 
g.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE 

GÁS – INSTALAÇÕES PREDIAIS / INDUSTRIAIS – 

PROJETOS MECÂNICOS DE (PELO MENOS 500,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

g.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE 

GÁS – INSTALAÇÕES PREDIAIS / INDUSTRIAIS – 

PROJETOS MECÂNICOS DE (PELO MENOS 500,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS  -  ITEM (g) 2 

 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

h 
h.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 
02 ou mais 2 
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MESMA OBRA. 

h.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMO – ITEM (h) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

i 

i.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) 

EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

i.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) 

EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

i.3 

TER COORDENADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) 

EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (i) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

j 

j.1 

TER COORDENADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

j.2 

TER COORDENADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

j.3 

TER COORDENADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (j) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

k 
k.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE 

(PELO MENOS 1.000,00 M²) EM UMA MESMA OBRA. 
02 ou mais 2 

k.2 
TER COORDENADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE 

(PELO MENOS 1.000,00 M²) EM UMA MESMA OBRA. 
1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (j) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 
 

l 

l.1 

TER COORDENADO EDIÇÃO DE IMAGENS EM 3D E 
ANIMAÇÕES EM SOFTWARE 3D S MAX C/ V-RAY OU 

EQUIVALENTE COM A MESMA QUALIDADE. 

02 ou mais 2 

l.2 

TER COORDENADO EDIÇÃO DE IMAGENS EM 3D E 
ANIMAÇÕES EM SOFTWARE 3D S MAX C/ V-RAY OU 

EQUIVALENTE COM A MESMA QUALIDADE. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (l) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 
m 

m.

1 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES DE (PELO MENOS 
1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

m.

2 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

m. TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 1 1 
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3 PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM 
EDIFICAÇÕES EXISTENTES DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (m) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

n 

n.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

n.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

n.3 

TER COORDENADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (n) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

o 

o.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO 
(POSTO DE TRANSFORMAÇÃO) DE (PELO MENOS 

125,00 kva) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

o.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO 
(POSTO DE TRANSFORMAÇÃO) DE (PELO MENOS 

125,00 kva) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

o.3 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO 
(POSTO DE TRANSFORMAÇÃO) DE (PELO MENOS 

125,00 kva) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (o)  

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

 

p 

p.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

p.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

p.3 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (p) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

 

 

q 

q.1 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE ARQUITETURA DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

q.2 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE ARQUITETURA DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

q.3 

TER COORDENADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE ARQUITETURA DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 
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PONTOS MÁXIMOS – ITEM (q) 3 

TOTAL DE PONTOS (EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO) -   45 

 

22.6.1.2.3. Composição da Equipe Técnica – Pontuação Máxima de 55 (cinquenta cinco) pontos. 

 

22.6.1.2.3.1. A Proponente deverá apresentar Equipe Técnica envolvendo as formações dos 

profissionais e quantitativos suficientes à execução dos serviços objeto desta licitação. 

 

a) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 
a.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra; 

 

a.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra; 

 

a.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Arquitetônicos em uma mesma obra. 

 

b) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 
 

b.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra; 

 

b.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra; 

 

b.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Projetos de Urbanismo em uma mesma obra. 

 

c) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativo) – para a Equipe Técnica que comprovar, 
através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

c.1) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Hidrossanitárias em uma 

mesma obra; 

 

c.2) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Hidrossanitárias em uma mesma obra. 

 

d) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 
d.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma 

mesma obra; 

 

d.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma mesma obra; 
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d.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Concreto Armado em uma mesma obra. 

 
e) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

e.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 100,00 m² de Estudos E Projetos De Urbanização em uma mesma 

obra; 

 

e.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 100,00 m² de Estudos E Projetos De Urbanização em uma mesma obra; 

 

e.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 
menos 100,00 m² de Estudos E Projetos De Urbanização em uma mesma obra. 

 

f) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

f.1) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Telefônicas e Rede 

Estruturada (telefonia lógica) em uma mesma obra; 

 

f.2) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica) em uma mesma obra. 
 

g) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 
g.1) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 500,00 m² de Projetos de Instalações de Gás – Instalações 

Prediais/Industriais – Projetos Mecânicos em uma mesma obra; 

 

g.2) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 500,00 m² de Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/Industriais – 

Projetos Mecânicos em uma mesma obra. 

 
h) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

h.1) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Estruturas Metálicas em 

uma mesma obra; 

 

h.2) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos Estruturais em Estruturas Metálicas em uma mesma obra; 

 

i) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 
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i.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma 

mesma obra; 
 

i.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma mesma obra. 

 

i.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Projetos de Combate a Incêndio e Pânico em uma mesma obra. 

 

j) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativo) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

j.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 
Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com 

pelo menos 1.000,00 m² de área; 

 

j.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado Planilhas 

Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com pelo menos 

1.000,00 m² de área; 

 

j.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado Planilhas 

Orçamentárias e Cronogramas Físico-financeiros de o de uma mesma obra com pelo menos 

1.000,00 m² de área. 

 

k) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 
através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

k.1) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Projetos de Paisagismo em uma mesma obra; 

 

k.2) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 1 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo menos 

1.000,00 m² de Projetos de Paisagismo em uma mesma obra. 

 

l) Máximo de 02 (dois) pontos (não cumulativo) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

l.1) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) ou mais atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado a 

edição de imagens em 3D e animações em software 3D S Max c/ V-Ray ou equivalente 

com a mesma qualidade; 

 

l.2) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado a edição de 

imagens em 3D e animações em software 3D S Max c/ V-Ray ou equivalente com a mesma 

qualidade. 

 

m) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

m.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 
projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Adequação E Acessibilidade 

Em Edificações Existentes em uma mesma obra; 
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m.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De 

Adequação E Acessibilidade Em Edificações Existentes em uma mesma obra. 

 
m.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Adequação E Acessibilidade Em Edificações 

Existentes em uma mesma obra. 

 

n) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

n.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Instalações Elétricas De Baixa Tensão em uma 

mesma obra; 

 

n.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 
instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Instalações Elétricas De Baixa 

Tensão em uma mesma obra. 

 

n.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Instalações Elétricas De Baixa Tensão em uma mesma obra. 

 

o) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

o.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 125,00 kva de Estudos E Projetos De Instalações De Alta Tensão 

(Posto De Transformação) em uma mesma obra; 
 

o.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 125,00 kva de Estudos E Projetos De 

Instalações De Alta Tensão (Posto De Transformação) em uma mesma obra. 

 

o.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 125,00 kva de Estudos E Projetos De Instalações De Alta Tensão (Posto De 

Transformação)em uma mesma obra. 

 

p) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para A EQUIPE TÉCNICA que comprovar, 

através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 

 

p.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Spda (Sistema De Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas) em uma mesma obra; 

 

p.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestado fornecido por 

instituição pública ou projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Spda 

(Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas) em uma mesma obra. 

 

p.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Spda (Sistema De Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas)em uma mesma obra. 

 

q) Máximo de 03 (três) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que comprovar, 
através de atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que: 
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q.1) 03 (três) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 03 (três) ou mais atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado 

projeto de pelo menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Arquitetura em uma mesma 

obra; 
 

q.2) 02 (dois) pontos – para a Equipe Técnica que apresentar 02 (dois) atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Arquitetura em uma mesma obra; 

 

q.3) 01 (um) ponto – para a Equipe Técnica que apresentar 01 (um) atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter elaborado projeto de pelo 

menos 1.000,00 m² de Estudos E Projetos De Arquitetura em uma mesma obra 

 

r) Máximo de 10 (dez) pontos (não cumulativos) – para a Equipe Técnica que tenha um ou 

mais técnicos, comprovando que: 

 

r.1) 10 (dez) pontos – atender todas as áreas de formação profissional/experiência com o 

quantitativo mínimo de profissionais de nível superior, do quadro de referência TABELAS 3-A 

e 3-B; 
 

r.2) 05 (cinco) pontos – atender todas as áreas de formação profissional/experiência, porém 

com um mesmo profissional acumulando as funções de coordenador técnico e de uma área 

técnica do quadro de referência TABELA 3-A e TABELA 3-B; 

 

r.3) 02 (dois) pontos – atender todas as áreas de formação, porém com um mesmo profissional 

acumulando as funções de coordenador técnico e de uma área técnica do quadro de referência 

TABELA 3-A e TABELA 3-B, admitindo-se a possibilidade de que apenas 01 (um) um dos 

técnicos (que não seja coordenador) não tenha a experiência exigida na TABELA 3-B. 

 

r.4) 0,0 (zero) pontos – não atender todas as áreas de formação profissional/experiência (mesmo 

com a ressalva m.3) ou apresentar um quantitativo inferior a 07 (sete) técnicos de nível 

superior. 
 

TABELA 5B – NT2-B (Nota Técnica 2-B) 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – 55 PONTOS 

NOME DA PROPONENTE:  

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

a 

a.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

a.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 
TER ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

a.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 
TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE ARQUITETÔNICOS 

(PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (a) 3 

 
ITEM ATESTADOS 

Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

b 

b.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

b.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 
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b.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE URBANISMO (PELO 

MENOS 100 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (b) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

c 

c.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE HIDROSSANITÁRIAS 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

c.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE HIDROSSANITÁRIAS 
(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (c) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

d 

d.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 
TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

d.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 
TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

d.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE CONCRETO ARMADO 

(PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (d) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

e 

e.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

URBANIZAÇÃO (PELO MENOS 100 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

03 ou mais 3 

e.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

URBANIZAÇÃO (PELO MENOS 100 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

2 2 

e.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

URBANIZAÇÃO (PELO MENOS 100 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (e) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

f f.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (TELEFONIA 
LÓGICA) (PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

02 ou mais 2 
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f.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (TELEFONIA 
LÓGICA) (PELO MENOS 1.000 m²) EM UMA MESMA 

OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (f) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

g 

g.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS 

– INSTALAÇÕES PREDIAIS / INDUSTRIAIS – PROJETOS 

MECÂNICOS DE (PELO MENOS 500,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

g.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 
TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS 

– INSTALAÇÕES PREDIAIS / INDUSTRIAIS – PROJETOS 

MECÂNICOS DE (PELO MENOS 500,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (g) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

h 

h.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 
TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

h.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (h) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

i 

i.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

i.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

2 2 

i.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (i) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

j j.1 
EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 
03 ou mais 3 
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TER ELABORADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

j.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

j.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 
CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DE (PELO 

MENOS 1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (j) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

k 

k.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE 
(PELO MENOS 1.000,00 M²) EM UMA MESMA OBRA. 

02 ou mais 2 

k.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 
TER ELABORADO PROJETOS DE PAISAGISMO DE 

(PELO MENOS 1.000,00 M²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTOS MÁXIMO – ITEM (k) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

l 

l.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO EDIÇÃO DE IMAGENS EM 3D E 

ANIMAÇÕES EM SOFTWARE 3D S MAX C/ V-RAY OU 

EQUIVALENTE COM A MESMA QUALIDADE. 

02 ou mais 2 

l.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO EDIÇÃO DE IMAGENS EM 3D E 

ANIMAÇÕES EM SOFTWARE 3D S MAX C/ V-RAY OU 

EQUIVALENTE COM A MESMA QUALIDADE. 

1 1 

PONTOS MÁXIMO – ITEM (l) 2 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

m 

m.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

m.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

2 2 

m.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

1 1 
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PONTO MÁXIMO – ITEM (m) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

n 

 

n.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

n.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DE (PELO MENOS 

1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

n.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DE (PELO MENOS 
1.000,00 m²) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (n) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

o 

o.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO 
(POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE (PELO MENOS 

125,00 kva) EM UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

o.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO 
(POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE (PELO MENOS 

125,00 kva) EM UMA MESMA OBRA. 

2 2 

o.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO PROJETOS DE ESTUDOS E 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ALTA TENSÃO 
(POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE (PELO MENOS 

125,00 kva) EM UMA MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (o) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

p 

p.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS) DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

p.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS) DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

2 2 

p.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

1 1 
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ATMOSFÉRICAS) DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM 

UMA MESMA OBRA. 

PONTO MÁXIMO – ITEM (p) 3 

 

ITEM ATESTADOS 
Nº DE 

ATESTADOS 
PONTOS 

q 

q.1 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ARQUITETURA DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

03 ou mais 3 

q.2 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ARQUITETURA DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 

MESMA OBRA. 

2 2 

q.3 

EQUIPE TÉCNICA QUE APRESENTE PELO MENOS UM 

TÉCNICO, ALÉM DO COORDENADOR, COMPROVANDO 

TER ELABORADO DE ESTUDOS E PROJETOS DE 

ARQUITETURA DE (PELO MENOS 1.000,00 m²) EM UMA 
MESMA OBRA. 

1 1 

PONTO MÁXIMO – ITEM (q) 3 

 

ITEM ATESTADOS Nº DE ATESTADOS PONTOS 

m 

m.1 

ATENDER TODAS AS ÁREAS DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL/EXPERIÊNCIA COM O 

QUANTITATIVO MÍNIMO DE PROFISSIONAIS 

DE NÍVEL SUPERIOR, DO QUADRO DE 

REFERÊNCIA TABELA 3-A e TABELA 3-B. 

ATENDER ÀS TABELAS:  

3-A e 3-B 
10 

m.2 

ATENDER TODAS AS ÁREAS DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL/EXPERIÊNCIA, PORÉM COM 

UM MESMO PROFISSIONAL ACUMULANDO 
AS FUNÇÕES DE COORDENADOR TÉCNICO 

E DE UMA ÁREA TÉCNICA DO QUADRO DE 

REFERÊNCIA TABELA 3-A e TABELA 3-B 

ATENDER, COM 

RESSALVA (ACÚMULO 

DE FUNÇÕES) ÀS 

TABELAS:  

3-A e 3-B 

5 

m.3 

ATENDER TODAS AS ÁREAS DE FORMAÇÃO, 

PORÉM COM UM MESMO PROFISSIONAL 

ACUMULANDO AS FUNÇÕES DE 

COORDENADOR TÉCNICO E DE UMA ÁREA 

TÉCNICA DO QUADRO DE REFERÊNCIA 

TABELA 3-A E TABELA 3-B, ADMITINDO-SE 

A POSSIBILIDADE DE QUE APENAS 01 (UM) 

UM DOS TÉCNICOS (QUE NÃO SEJA 

COORDENADOR) NÃO TENHA A 

EXPERIÊNCIA EXIGIDA NA TABELA 3-B. 

ATENDER À TABELA 1-

A, ADMITINDO-SE QUE 

01 (UM) TÉCNICO NÃO 

TENHA A EXPERIÊNCIA 

EXIGIDA NA TABELA 3-

B 

2 

m.4 

NÃO ATENDER TODAS AS ÁREAS DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL/EXPERIÊNCIA 

(MESMO COM A RESSALVA M.3) OU 

APRESENTAR UM QUANTITATIVO INFERIOR 

A 07 (SETE) TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR. 

NÃO ATENDER ÀS 

TABELAS  

3-A e 3-B,  

MESMO COM 

RESSALVAS 

0 

PONTOS MÁXIMOS – ITEM (m) 10 

 

TOTAL DE PONTOS (EQUIPE TÉCNICA)  -  55 

 

22.7. O Resultado Final da Avaliação Técnica: A Nota Técnica Final – NTF será a soma dos 

pontos atribuídos aos 2 (dois) itens da Planilha de Avaliação Técnica constante da TABELA 6. 

 

22.8. Serão desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem Nota Técnica Final – NTF 

inferior a 87 (oitenta e sete) pontos. 
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22.9. Será considerada a melhor Proposta Técnica aquela que obtiver a maior Nota Técnica Final 

nas Planilhas de Avaliação. 

 

TABELA 6: PLANILHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

Itens de Avaliação – TAB. 4 - NT1; TAB. 5A e 5B (NT2-A e NT2-B) 

Nota 

Máxima 

por 

Item 

Nota 

Máxima 

Geral 

1. Experiência da PROPONENTE 45 45 

2. 

Experiência da EQUIPE TÉCNICA 
2.1. Coordenações Técnica dos Estudos Preliminares, Projetos 

Básicos e Projetos Executivos (Geral, de Engenharia e de 

Arquitetura e Urbanismo) 

45 
100 

2.2. Composições das Equipes Técnicas 55 

TOTAL (NOTA TÉCNICA MÁXIMA)  -  145 

 

23. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA “PROPOSTA DE PREÇOS” – PESO 3 

(três) – Pontuação Máxima = 145 pontos 
23.1. O preço apresentado por cada PROPONENTE receberá nota variando de 40 (quarenta) a 

145 (centro quarenta cinco) pontos, exceto o que apresentar percentual menor que 70% do 
Valor Estimado de Referência ou acima do Valor Estimado de Referência (Tabela 02) da 

Planilha da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi - TO, fato que, 

automaticamente, desclassificará a PROPONENTE. A pontuação será atribuída conforme 

discriminado na TABELA 7 NP (Nota de Preço). 

 

23.2. As Propostas de Preço das PROPONENTES habilitadas serão devidamente avaliadas e 

comparadas entre si, atribuindo-se, a cada uma delas, Nota de Preço (NP) de, no máximo, 100 

(cento) pontos. Esse julgamento levará em conta os percentuais dos Valores de Referência 

(VR), da planilha apresentada pelo Departamento de Compras da Secretaria de Administração 

de Gurupi - TO, itens e graus de avaliação conforme apresentados na TABELA 7. 

 
23.3. A Planilha da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi - TO será a referência de 

unidade 100% (cem por cento). Receberão pontuação maior, aquelas PROPONENTES que 

apresentarem preços menores, e pontuação menor, aquelas que apresentarem preços maiores 
em relação ao Valor de Referência (VR). 

 
23.4. Neste julgamento, cada parâmetro será avaliado conforme critérios apresentados a seguir: 

 

TABELA 7 - NP (Nota de Preço) 

PROPONENTE 70% VR ≤ 
P ≤ 75% 

VR 

75% VR < 
P ≤ 80% 

VR 

80% VR < 
P ≤ 85% 

VR 

85% VR < 
P ≤ 90% 

VR 

90% VR < 
P ≤ 95% 

VR 

95% VR < 
P ≤ 97% 

VR 

97% VR < 
P≤ 100% 

VR 

EMPRESA 100 Pontos 90 Pontos 80 Pontos 70 Pontos 60 Pontos 50 Pontos 40 Pontos 

 

24. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO: 
24.1. O julgamento das Propostas desta licitação obedecerá aos critérios de avaliação da Técnica 

e de Preço. 

 
24.2. A Proposta Técnica terá peso 7 (sete) e a Proposta de Preço terá peso 3 (três), dentro de 

diretrizes e ponderações estabelecidas a seguir: 

 
24.2.1. No que tange à equação ponderada para o cálculo da nota final, privilegiar-se-á a técnica 

em percentual de 70%, e preço em percentual de 30%, justificando-se por “as demandas 

apresentadas distinguem-se por conter elevada complexidade e especificidade técnica, 

requerendo conhecimento técnico especializado de profissionais da área de engenharia, 

arquitetura e/ou construção civil para a consecução dos trabalhos, a fim de atender às 

peculiaridades de cada projeto a ser elaborado”. 

 

25. DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DA NOTA FINAL: 
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25.1. A Nota Final – NF será determinada através da Nota Técnica (NT) multiplicada pelo peso 7 

(sete), somada a Nota de Preço (NP) multiplicada pelo peso 3 (três) e este resultado dividido 

por 10 (dez), conforme fórmula a seguir: 

 

Legenda: 
NT – Nota Técnica – (NT1 + NT2-A + NT2-B) (peso 7) 

NP – Nota de Preço (peso 3) 

NF – Nota Final 

 

Fórmula: 
     (NT x 7) + (NP x 3)    =  NF 

                     10 

 
25.2. Será declarada a Proponente Vencedora aquela que obtiver maior NF – Nota Final.  

 

26. DA FISCALIZAÇÃO DA ARP E DO CONTRATO DECORRENTE: 
26.1. Fica nomeado a servidora Diana da Cunha Araújo, Assessora Técnica Operacional, como 

responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços e do Contrato dela decorrente, 
telefone para contato: (63) 98424-9863, e-mail: diana.edificacao@gmail.com, em 

conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

26.2. O acompanhamento e fiscalização da execução da ARP será efetuado pelo servidor 

designado no subitem 26.1., de acordo com as condições constantes na ARP, observando-se 

no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas a 

Secretaria, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 

7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 

26.3. A Fiscalização exercida por interesse da Secretaria não exclui nem reduz a 

responsabilidade do Prestador dos serviços, durante a vigência da ARP, por danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 

irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 

seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 

27. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO: 
27.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços 

registrados. 

 

27.2. Cabe ao Órgão Gerenciador/Órgão Participantes promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 

da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do 

Decreto nº 7.892/2013.  

 

27.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá 

solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, 
desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: 

lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, compõe 

entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 
27.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 

manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o 

preço de mercado vigente à época. 

 

27.5. Independentemente do que trata o subitem 27.3 o Órgão Gerenciador/Órgãos 

Participantes efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, 

e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo 

que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da 

publicação do referido ato. 

 
27.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por 

meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
mailto:diana.edificacao@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão 

competente. 

 

27.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da 
ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

27.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

ARP e iniciar outro procedimento licitatório.  

 

27.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 

7.892/2013.  

 
27.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

27.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado 

por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

27.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente 

comprovados e justificados nas seguintes hipóteses: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor registrado.  

 
27.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, 

será feita por correspondência, por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão 

competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram 

origem ao Registro de Preços; 

 

27.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação 

será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o 

preço registrado a partir da publicação. 

 

28. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E 

PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
28.1. As quantidades estimadas do objeto licitado afetas ao Órgão Gerenciador/Participantes 

estão elencadas a seguir: 

 

28.1.1. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  20.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  30.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  150 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  30.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  20.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  20.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  20.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  20.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 5.000 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 
Industriais – Projetos Mecânicos.  

m2  2.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  20.000 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 

(telefonia lógica).  
m2  20.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  20.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 20.000 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  200.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 50.000 

 

28.1.2. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  9.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  14.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 
c/ V-Ray   

img  80 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  5.500 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  15.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  10.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  10.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  10.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  8.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 5.000 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  1.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  9.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 
(telefonia lógica).  

m2  11.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  12.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 10.000 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  100.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 30.000 

 

28.1.3. Órgão Participante: Secretaria Municipal da Educação 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  20.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  15.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  5 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  20.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  15.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  12.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  18.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  18.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 112 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  1.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  15.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  12.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  10.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 15.000 

 

28.1.4. Órgão Participante: Secretaria Municipal Do Trabalho E Da Assistência 

Social/Fundo Municipal De Assistência Social 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  600 
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2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  1.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  15 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  600 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  600 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  600 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  600 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  600 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  600 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 15 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  600 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  600 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  600 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  600 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 600 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  600 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 600 

 

28.1.5. Órgão Participante: Secretaria Municipal De Cultura E Turismo 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  1.500 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  4.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  25 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  1.500 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  1.500 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  5.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  1.500 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  5.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  1.500 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 1.500 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  5.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  5.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  1.500 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  5.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 1.500 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  1.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 1.500 

 

28.1.6. Órgão Participante: Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi- IPASGU 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  700 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  700 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max c/ 

V-Ray   
img  5 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  700 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  700 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  700 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  700 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  700 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  700 
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10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 10 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  700 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  700 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  700 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  700 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 700 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  700 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 700 

 

28.1.7. Órgão Participante: Secretaria Municipal De Produção, Cooperativismo E Meio 

Ambiente 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  10.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  10.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  75 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  15.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  10.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  10.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  10.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  10.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 1.000 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  1.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  10.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  10.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  10.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas).  

m² 10.000 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  10.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 10.000 

 

28.1.8. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  500 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  500 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max c/ 

V-Ray   
img  50 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  500 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  500 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  500 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  500 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  500 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  500 

 

28.1.9. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde  

ITE

M 
DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  3.046,70 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  3.000,00 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  20,00 

4 Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações m2  10.000,0
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Existentes 0 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  3.046,70 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  3.046,70 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  3.046,70 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  3.046,70 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  3.046,70 

10 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de 

Transformação)  
Kva 1.500,00 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  3.046,70 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 

(telefonia lógica).  
m2  3.046,70 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  
10.000,0

0 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 

10.000,0

0 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 
10.000,0

0 

 

29. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
29.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

                                                                                              

   Gurupi - Tocantins, aos 12 dias de setembro de 2017.                     

             

 

                 Alessandra Milhomem de Souza                                          

       Coord. de Contratos e Termos de Referência                                   

Responsável pela elaboração do Termo de Referência.                        

                     SECAD Fone (63) 3311-4309                                                       

 

Aprovo o presente Termo de Referência, 

 
 

 
 

Gerson José de Oliveira 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 
 

 

 

Senhora Presidente, 

 

 
 

Na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), inscrita no 

CNPJ nº_________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP, Cidade, Telefone (xx)xx), em atendimento ao disposto no edital, vem perante Vossa 

Senhoria, para efeito de participação e representação desta empresa na presente licitação. 
 

 

CREDENCIAR o(a) Sr(a). _______________ , nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador(a) do Documento de Identidade nº_________ e do CPF nº__________, residente e 

domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxxx), 

e-mail: xxx@xxxx.com.br, a participar do procedimento licitatório tendo poderes para exercer os 
direitos e assumir obrigações referente à Concorrência Pública nº 004/2017. 

 

 

OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para 

manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitação, notadamente formular propostas 
verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta 

empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, 

praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame, inclusive a interposição de 

recursos administrativos.  

 

Declaramos estar cientes de que esta empresa responderá, tanto na esfera 
administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a). 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 

 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº 0XX/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4120/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
 
 

CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO, NA FORMA DE EXECUÇÃO 
INDIRETA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 004/2017, FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE GURUPI – TO COM 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA <NOME DA 
EMPRESA>, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
TÉCNICOS, SERVIÇOS PRELIMINARES, 
ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 
EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 

 

a) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ nº 

17.590.843/0001-98, com sede na Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque 

das Acácias, Gurupi - TO, CEP 77.425-500, neste ato representado por seu 

Gestor e Secretário Municipal, Sr.  Gerson José de Oliveira, brasileiro, casado, 

veterinário, portador do CPF nº387.347.881-15 e do RG nº 1.496.030 SSP-GO, 

residente e domiciliado à Rua 10, nº 55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, 

Gurupi-TO. Telefone: (63) 3315-0063, Gurupi- TO. 

 

b) CONTRATADA: _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº __________________, e Inscrição Estadual nº _______________ com sede na 

___________________,  na cidade de ______________- ___, neste ato representada 
pelo Sr. _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador 

do CPF sob o nº ________________, e RG sob o nº ___________, residente e 

domiciliado em _____________ . 

 

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que 

seguem: 
 

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO 
1.1. O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento licitatório da 

Concorrência Pública nº 004/2017, por parte do Secretário Municipal de Infraestrutura 
de Gurupi-TO, nomeado pelo Decreto Municipal nº 0894, de 22 de dezembro de 2016,  que, 

agindo no exercício de suas atribuições legais e institucionais, com fundamento no disposto 

na Lei nº 8.666/93, conforme Termo de Homologação do Processo e de Adjudicação do 

Objeto emitido em  ____/____/2018, tudo constante no Processo Administrativo nº 
4120/2017, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA  -   DO OBJETO E INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

2.1. Constitui objeto deste contrato a ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, SERVIÇOS 

PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E 

APOIO TÉCNICO, obedecendo às condições estatuídas no Edital, seus respectivos anexos e 

sub anexos, e neste Contrato. 
 

2.1.1. Deverão ser consideradas para a execução do objeto as especificações e informações 

técnicas constantes no Edital, Anexos e Sub Anexos, os quantitativos abaixo descriminados, 

bem como nas informações contidas no Processo Administrativo nº 4120/2017. 
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ITEM 
ESPECIFICAÇÃO  

UNID  QTD  
VALOR 

UNIT.  

TOTAL 

1. 
Elaboração de Planilhas e Cronogramas 

físico-financeiros  
m2     

2. Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2     

3. 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e 

animações. Software 3D S Max c/ V-Ray   
img     

4. 
Estudos e Projetos de Adequação e 

Acessibilidade em Edificações Existentes 
m²    

5. Estudos e Projetos de Arquitetura  m2     

6. 
Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e 

Pânico  
m2     

7. 
Estudos e Projetos de Estruturas - 

Concreto Armado  
m2     

8. 
Estudos e Projetos de Estruturas 

Metálicas   
m2     

9. 
Estudos e Projetos de Instalação 

Hidrossanitárias  
m2     

10. 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta 

Tensão (Posto de Transformação)  
Kva    

11. 

Estudos e Projetos de Instalações de Gás – 

Instalações Prediais/ Industriais – Projetos 

Mecânicos.  

m2     

12. 
Estudos e Projetos de Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão  
m2     

13. 

Estudos e Projetos de Instalações 

Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  

m2     

14. 
Estudos e Projetos de Levantamento 

Arquitetônico  
m²     

15. 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas).  
m²    

16. Estudos e Projetos de Urbanização m²    

17. Estudos e Projetos de Urbanismo  m²     

 

2.2. A presente contratação decorre do Sistema de Registro de Preços, realizado mediante 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. A execução dos serviços contratados é pela forma indireta, em regime de empreitada por 

preço unitário, conforme os quantitativos descritos no item 2.1.1 deste instrumento, em 

obediência aos preços registrados na Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA VIGÊNCIA 

4.1. Os serviços ora contratados serão executados pelo valores unitários registrados na Ata de 

Registro de Preços nº ____/2017, em favor da empresa vencedora/contratada, totalizando o 

valor de R$__________ (xxxxxxxxxxxxxxx). 

 

4.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
materiais, ART, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

4.2. O prazo para entrega dos projetos terá como parâmetro a metragem e imagem da maneira 

abaixo especificada e/ou de acordo com as complexidades dos projetos cujas quantidades 

não sejam em m²: 

a) Até 500 m²: 45 dias; 

b) De 501 a 1.500 m²: 60 dias; 

c) A partir de 1.501 m²: 90 dias; 

d) Imagens em 3D e animações: 30 dias. 
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 4.2.1 Os prazos acima descritos serão corridos e contados a partir da data de aprovação do 

anteprojeto, quando houver, seguindo as orientações dos incisos I e II e do § 1º do art. 7º da 

Lei nº 8.666/1993. Quando não houver anteprojeto, o prazo será contado a partir da data de 

emissão da Ordem de Serviços.  
 

4.2.2 Em casos específicos, de acordo com a complexidade do projeto, os prazos poderão ser 

estabelecidos pelo Órgão Gerenciador/Órgão Participantes, considerando a viabilidade da 

elaboração de projetos com qualidade. 

 

4.2.3. Os custos referentes a viagens, diárias e passagens para levantamentos e reuniões 

necessárias para definição dos projetos correrão por conta da contratada. 

 
4.3. A vigência do Contrato de prestação de serviços decorrente da Ata de Registro de Preços 

poderá ter vigência de até 12 (doze) meses, respeitado o exercício financeiro vigente, podendo 

ser prorrogado mediante motivação das partes, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993; 

 

4.3.1. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

 
4.4. Na vigência deste contrato, a empresa contratada e seus colaboradores, não poderão ter 

vínculo empregatício, ou de qualquer natureza, com nenhuma construtora ou prestadora de 

serviços que estejam a serviço da contratante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1.  A empresa vencedora deverá ser representada por preposto estabelecido preferencialmente 

em Gurupi, com poderes para dirimir todas as questões relativas ao contrato, conforme 

preceitua a Art. 68 da Lei 8.666/93.  

 

5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.3. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;  

 

5.4. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

5.5. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referencia e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade necessárias ao integral cumprimento das obrigações 

assumidas; 

 

5.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros; 

 

5.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

5.8. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo 

no âmbito da administração pública; 

 

5.9. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os equipamentos e softwares necessários à execução dos projetos 

demandados pela Contratante. 
 

5.10. Apresentar o Órgão Solicitante, quando do início das atividades, e sempre que houver 

alocação de novos empregados durante a execução do contrato, relação nominal constando 

nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
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Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 

devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência. 

 

5.11. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e 
licenças, o profissional ocupante do posto a serviço da Contratante, devendo identificar 

previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

 

5.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração; 

 

5.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual 

mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do 

pagamento por parte da Administração; 

 

5.14. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços 

no turno imediatamente subsequente; 

 
5.15. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal 

de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente 

determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 

observado o limite da legislação trabalhista;  

 

5.16. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos profissionais 

alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referencia; 

 

5.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas; 

 

5.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

5.19. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

 

5.20. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da 

Contratante; 

 

5.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
5.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de projetos 

elaborados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

5.23. A contratada deverá manter a disposição da contratante e de forma continuada, caso seja 

solicitada, para efeitos de compatibilização entre projetos e obras em execução e assessoria 

aos demais projetos a que se refere o Termo de Referência, dois profissionais de arquitetura e 

urbanismo ou outros, especificados de acordo com a necessidade do órgão para interlocução 

com a Contratante; 

 

5.24.  A contratada será responsável pela logística dos profissionais para cada obra, garantindo 
que, para cada etapa da obra, haja profissionais adequados o seu planejamento. Esta 
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dinâmica permitirá a maior fluidez dos serviços e sua maior qualidade, tendo em vista a 

existência de profissionais das diversas áreas envolvidos na elaboração dos projetos.  

 

5.25.  Deverão ser apresentados relatórios quinzenais contendo de forma sucinta e clara 
informações sobre: andamento físico das obras, incompatibilidades entre projetos, situação 

financeira dos contratos, previsão de término e de futuras medições, possibilidades de 

aditamentos de prazo e/ou de valor, etc. 

 

5.26.  São de responsabilidade da contratada, ainda: 

a) Todas as despesas com deslocamentos, alimentação e hospedagem, quando em localidades 

fora da zona urbana deste município; 

b) Todos os encargos sociais e taxas referentes à contratação de pessoal; 

c) Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de autoria dos projetos; 

d) Memórias de cálculo, descritivos, projetos e planilhas entregues em meio digital (CDs ou 

DVDs) à CONTRATANTE, devidamente identificados com etiquetas adesivas contendo os 

dados que seguem: 

Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Órgão Solicitante 
Nome do Projeto/ Nome do Solicitante (Fundo ou Secretaria) 

Empresa Responsável 

Data (mês e ano) 

 
5.27. Os responsáveis técnicos pelos projetos, devem apresentar registro no CREA-TO e CAU-TO, 

e, quando for o caso, no Corpo de Bombeiros do Tocantins (em caso de elaboração de Projetos 

de Combate a Incêndio e Pânico). 

 

5.28. Efetuar a entrega dos serviços no prazo e local indicado pela Administração, em estrita 

observância das especificações do Edital e da proposta; 

 

5.29. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 
 

5.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a critério da 

Administração; 

 

5.31. As faltas, licenças médicas, folgas, férias, demissões, deficiências técnicas ou de 

quantitativos, etc., de recursos humanos da Contratada, não poderão ser utilizados como 

justificativas de atrasos ou redução da qualidade do serviço prestado. 

 

5.32. Os serviços deverão ser executados utilizando ferramentas digitais de desenho e projetos, 

seguindo as melhores técnicas e padrões da ABNT, visando assegurar a qualidade dos 

projetos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
6.1. A licitante vencedora deverá seguir as normas e critérios exigidos no Edital, no Termo de 

Referencia e demais anexos, quando execução do objeto ora contratado. 

 

6.2. Os desenhos técnicos deverão ser entregues em 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, 

perfeitamente cortado e dobrado segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir 

padrão da Contratante, relativamente à sequência de apresentação dos desenhos, assim como 

às informações constantes no selo. Não deverão ser apresentadas pranchas em formatos 

excêntricos, diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao A0. 

 

6.2.1. Deverão ser entregues juntamente com os desenhos e demais documentos impressos 

(memoriais, listas de materiais, especificações, planilhas, etc.), os arquivos eletrônicos gerados 

em formatos, dwg, xls, doc ou atualizações equivalentes, armazenados em mídia eletrônica 

(CD ou DVD), para visualização da FISCALIZAÇÃO e posterior arquivamento. Os CD’s ou 
DVD’s com arquivos deverão ser entregues com caracterização adequada, constando as 

seguintes informações: 
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Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Órgão Solicitante  

Nome do Projeto / Nome do solicitante (Fundo ou Secretaria) 

Empresa Responsável 
Data (mês e ano) 

 

6.2.2. As informações de identificação dos CD’s ou DVD’s poderão ser gravadas por meio do 

sistema eletrônico Light Scribe ou equivalente, ou ainda com etiquetas adesivas 

personalizadas. 

 

6.2.3. Os desenhos serão elaborados conforme padrão de representação gráfica da ABNT.  

 

6.2.4. Os projetos impressos deverão ser entregues com assinatura do profissional responsável 

técnico pela sua elaboração, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART 

e/ou RRT), e respectivo(s) comprovante(s) de pagamento(s). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1. A Contratante será responsável pela elaboração e definição do Programa de Necessidades 

(PN) e implantação dos edifícios a serem construídos, com acompanhamento dos técnicos da 

Contratada aos quais cabe a responsabilidade de sua aprovação. 

 

7.2. Ceder sempre que solicitado pela contratada a estrutura da Secretaria, tanto física quanto 

pessoal, para que seus técnicos venham a utilizar e para otimizar a produção dos objetos 

contratados. 

 

7.3. Disponibilizar servidor como Fiscal do Contrato, para promover o regular relacionamento 

com a Contratada; 

 

7.4. Proceder ao pagamento dos serviços conforme o disposto na Cláusula Décima deste 

contrato; 

 

7.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, 
desde que pertinentes às mútuas obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO  
8.1. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi – TO, na 

Avenida Antônio Nunes da Silva, nº 2.195, Parques das Acácias, Fone: (63)3315-0063, e-mail: 

seinfra@gurupi.to.gov.br, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas 

as formas e condições estipuladas no Termo de Referência. 

 

8.2. Fica designado a Servidora Pollyana Batista Rodrigues Leite, Engenheira Civil CREA nº 

201110/D-TO, Fone: (63) 99931-0602, como responsável pelo recebimento do objeto, para 

o atesto da nota fiscal, bem como pela fiscalização da execução, devendo observar, no que 

couberem, as obrigações atribuídas à contratada, bem como as disposições do art. 67 da Lei 

nº 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013. 

 
8.3.  Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante. 

 
8.4. A Fiscalização exercida por interesse da Contratante não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, durante a vigência deste Contrato, por danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 

irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 

seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

 

8.5. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência do 

contrato, não poderá ser invocada para eximir a Contratada das responsabilidades e 

obrigações assumidas para a execução do objeto.  

 

8.6. A comunicação entre a Fiscalização deste contrato e a Contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto.  

 

mailto:seinfra@gurupi.to.gov.br


ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

7 Anexo 3 – Minuta do Contrato  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

8.7. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
9.1. O Órgão Solicitante rejeitará os serviços fornecidos em desacordo com este Termo de 

Referência, mesmo após o recebimento, caso seja constatado que os mesmos se encontram 

em desacordo com o especificado ou incompleto.  O servidor responsável notificará, conforme 

o caso, a fornecedora para que a mesma providencie as suas expensas a correção necessária 

dentro do prazo de recebimento. 

 
9.2. O serviço será recebido: 

a) Provisoriamente: a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta apresentada. 

b) Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 15 
(quinze) dias úteis após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente 

designado pelo Órgão Solicitante. 

 

9.3. Não será admitida a entrega parcial ou incompleta dos serviços solicitados, obrigando-se a 

fornecedora a atender a quantidade solicitada pelo Órgão Solicitante.  

 
9.4. Independentemente da aceitação, a fornecedora garantirá a qualidade dos serviços no 

padrão rigoroso de controle técnico necessário, obrigando-se a corrigir, às suas expensas as 

irregularidades, falhas, defeitos e se necessário substituir os serviços que forem entregues em 

desacordo ao apresentado na proposta e exigido neste Termo de Referência e na ARP. 

 
9.5. Constatadas irregularidades nos serviços fornecidos o Órgão Solicitante poderá:  

 
9.5.1. Rejeitar no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com as 

especificações e condições de fornecimento, bem como aquele que não esteja dentro do padrão 

de qualidade exigido. 

 

9.5.2. Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Fornecedora o faça em 

conformidade com a indicação do Órgão Solicitante dentro do prazo máximo de 15 (quinze) 

dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos os preços registrados. 

 
9.5.3. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes a execução do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 

 
9.6. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os 

mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à contratada, 

sem prejuízo das demais medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da contratada em 

até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo 

imputável à Fornecedora. 

   

10.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal 

que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 

10.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto 

fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o 

número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 

 

10.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Concorrência Pública, Nº da Ata 
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de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 

fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

10.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 
Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras 

emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada 

por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

10.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito 

Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

10.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão, no exercício de 

2018, por conta dos seguintes recursos orçamentários: 

AÇÃO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

DOTAÇÃO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

ELEMENTO DA DESPESA: XXXXXXXXXXXXX; 

FONTE DE RECURSO:XXXXXXXXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das 

responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições 

estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 

10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, 

advertindo- lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em 

caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos 

casos seguintes: 

a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  

b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  

c)  Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em 

prejuízo financeiro à Administração; 

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras 

sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 

30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 

(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à 

possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

obrigação assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o 

valor total da proposta; 

 

III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração:  
     A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme 

prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará no seguinte caso: 
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a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° 

da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em 

função da natureza e a gravidade da falta cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou 

no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

f) Falhar ou fraudar na execução da ARP; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 

V -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida 

sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando 

para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 

12.1.1. Para os fins do item 12.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 

90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou 

cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 
12.3. As sanções previstas nos serviço I, III, IV e V do item 12.1, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de 

contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  
 

12.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer 

pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas 

tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário 

Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 

considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 

12.4.  A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito 

constitucional à ampla defesa e ao contraditório. 

 

12.5.  As sanções previstas nos serviço I, II, III e IV do item 12.1 são da competência do Órgão 

Gestor e Órgãos Não participantes, conforme o caso. 
 

12.6.  A sanção prevista no item V do item 12.1 é da competência de autoridade superior 

competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 

(dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que 

a aplicou. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
13.1. Na hipótese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, por interesse da 

CONTRATANTE, ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor 

remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com o disposto no art. 5º do 

Decreto Federal nº 1.054/94, utilizando-se as colunas e os índices próprios de reajustamento 

para cada caso, fornecidos pela tabela de Custo Nacional da Construção Civil e Obras 
Públicas da Fundação Getúlio Vargas - Coluna 39 – Consultoria (Supervisão e Projetos), ou 

outro índice que venha a substituí-lo e de acordo com a seguinte fórmula:  
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R = [(Im - Io) / Io] x P, 
 

Onde: 
 

R = valor do reajustamento procurado; 

Im = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação; 

Io = índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes à data 

fixada para entrega da proposta da licitação; 

P = preço unitário contratado. 
 

13.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à 

Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

 

13.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 
 

13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

13.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, não serão computados os atrasos nos 

serviços havidos por responsabilidade da Contratada.   

 

13.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
14.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, 

mas sempre atendida a conveniência administrativa, sendo observadas as disposições 

contidas nos arts. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº8.666/93, no que couber ao objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DIREITOS AUTORAIS 
15.1. Pertencerão à Contratante, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais 

Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato), 

incluindo os direitos de replicação e divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que 

venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos Profissionais Responsáveis pelos 

mesmos. 

 

15.2. A contratada e os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e 

demais trabalhos realizados no âmbito do Contrato) deverão autorizar a Contratante a fazer 

quaisquer modificações que se fizerem necessária, a seu exclusivo critério, nos projetos (e 

demais trabalhos), após sua entrega, independentemente de autorização específica de seus 

Autores, sendo que os profissionais que fizerem as alterações obrigam-se a recolher a 

Anotação de Responsabilidade Técnica e responder pelas modificações realizadas.  
 

15.3. A contratada e os Projetistas Responsáveis pelos projetos de Arquitetura, Interiores e 

Paisagismo se comprometerão a não fazer o aproveitamento substancial destes projetos em 

outros projetos que venham a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 

8.666/93 respectivas alterações, pelo Edital da Concorrência Pública nº 004/2017 e 

Processo Administrativo Nº 4120/2017. 
 

16.2. Os serviços contratados deverão ser realizados com rigorosa observância às prescrições e 

exigências das especificações da Contratante, que serão considerados como parte integrante 

deste contrato. 

 
16.3. Os serviços executados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões 

e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, 
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INMETRO, CREA, CAU, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições 

do art.39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

16.4. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, 

que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 

estabelecidas na Concorrência Pública nº 004/2017 e seus anexos, independentemente de 

transcrição. 

 

16.5. A Contratada não poderá substituir o responsável Técnico, salvo casos de força maior e 
mediante prévia concordância da Contratante, satisfeitas todas as exigências do edital, nos 

termos do artigo 30, § 10 da lei nº 8.666/93. 
 

16.6. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas 
durante a vigência deste contrato, deverão ser comunicadas à Contratante e, na hipótese de 

restar caracterizada frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e 

contratos administrativos, ensejará a rescisão deste contrato. 
 

16.7. À Contratante fica assegurado o lídimo direito de subsistindo razões plausível e de 
interesse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e época 

da execução do contrato, depois de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e 

devidos fins de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. Para dirimir todas as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o foro de Gurupi, 

Estado do Tocantins, não obstante outro domicílio que a Contratada venha a adotar, ao qual 

expressamente aqui renuncia. 

 

17.2. Este Contrato será assinado pelos representantes das partes em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma, sendo uma de suas vias juntada aos autos licitatórios, uma entregue para a 

Contratada, uma arquivada junto à Comissão Permanente de Licitação e, uma entregue ao 

Gestor da Secretaria Contratante, em presença das testemunhas que subscrevem ao final. 

 
17.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato. 

 
 

 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos xx dias do mês de xxxxxxxx de 2018. 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 
Gerson José de Oliveira 

CONTRATANTE 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

NOME DO REPRESENTANTE 

FUNÇÃO NA EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 
1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 
SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 

 

 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARA, para fins de participação da referida Concorrência, conforme o disposto 

no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina a Constituição 

Federal. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 
 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR 

 

 
 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 
EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone:(xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a 
presente data, não esta submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 

participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim 

como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 

Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTIREM FATOS 

IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo licitatório, objeto da Concorrência 

Pública no 004/2017, promovido pelo Município de Gurupi, Estado do Tocantins, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julga suficiente 

para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os 

seus detalhamentos, bem como que se sujeita às condições estipuladas no mesmo. 
 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 

 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 
 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx) xxx, e-mail____; 

 

DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação 

empresarial estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao 

seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei 
Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 05.09.2007, para fins de cumprimento ao 

disposto no Edital da Concorrência Pública nº 004/2017 e participação do referido certame; 

 

DECLARA que esta empresa, até a presente data, está enquadrada como: 

 

(xxx) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 

(xxx) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei 

Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 

(xxx) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei 

Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 
 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito 

de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.  

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Cidade-Estado, _____ de _________________ de 2018. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 
CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

 

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório da Concorrência Pública no 004/2017, promovido pelo Município de Gurupi, Estado 

do Tocantins que: 

 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o 

fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas 

durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e seus Anexos da Concorrência Pública nº 

004/2017. 

 

DECLARA para fins de participação da Concorrência Pública nº 004/2017 que, caso 

venha a vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pela(s) obra(s) será(ão): 

 

Nome do  
Representante(s) Técnico(s) 

Especialidade  Nº de Registro Data de Registro  
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DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicado(s) acima como responsável(is) 

técnico(s), na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão, 

nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, visto que o(s) mesmo(s) possuem 

vínculo profissional conforme exige o edital. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

 

Eu, __________________________________________, portador do CREA/CAU nº 

_____________________, autorizo expressamente a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a 
indicar meu nome como Responsável Técnico e/ou incluir-me na equipe técnica que se 

responsabilizará pela execução da obra objeto da licitação ora em referência, caso a mesma seja 

contratada.    

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome Completo 

CREA/CAU Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 

 

 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017-SRP  
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO VIII - MINUTA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018 

 
 

Processo Licitatório nº 4120/2017 

Licitação na Modalidade Concorrência Pública nº 004/2017–SRP. 

Tipo: Técnica e Preço 

Objeto: Registro de Preço para futura, eventual e parcelada para a contratação da empresa de 

Engenharia, Arquitetura e/ou Construção Civil especializada em elaboração de estudos técnicos, 

serviços preliminares, anteprojetos e projetos, no município de Gurupi - TO. 

 
 

Aos XX dia do mês de XXXX do ano de 2018, as partes a seguir elencadas, com integral 

observância das normas pertinentes e respectivas atualizações, das condições estabelecidas pelo 

Instrumento Convocatório do e seus anexos, FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS-ARP, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) 

proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame da Concorrência Pública 
Nº 004/2017-SRP, realizado em ______/_____/2018, conforme as cláusulas e condições conforme 

segue: 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR 
a) O MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa jurídica de direito 

público interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI-

TO, inscrita no CNPJ Nº 17.590.843/0001-98, com sede à Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, 

Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500, neste ato representada por seu Secretário 

nomeado pelo Decreto Municipal nº 0894/2016, de 22/12/2016, Sr. Gerson José de Oliveira, 

brasileiro, casado, veterinário, portador do CPF nº387.347.881-15 e no RG nº1.496.030 SSP-GO, 

residente e domiciliado à Rua 10, nº55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Gurupi-TO. Telefone: 

(63)3315-0061.  

 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE GURUPI-TO, inscrita no CNPJ 

nº 17.590.743/0001-61, com sede na Av. Pará, nº 1210-A, centro, CEP: 77.403-010 Gurupi/TO, 

Telefone (63) 3315-0017. Gurupi/TO, neste ato representada por seu Secretário nomeado pelo 

Decreto Municipal nº 0892/2016, de 22/12/2016, Sr. Gerson José de Oliveira, brasileiro, 

casado, veterinário, portador do CPF nº387.347.881-15 e no RG nº1.496.030 SSP-GO, residente e 

domiciliado à Rua 10, nº55, Parque Primavera, CEP: 77.413-100, Telefone: (63)9.8111-1011, 

Gurupi/TO;  

b) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº17.527.397/0001-77, com sede à 

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, nº2071, Centro, Gurupi/TO, CEP:77.402-100, neste ato 

representada por seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº885 de 22/12/2016, Sr. 
Eurípedes Fernandes Cunha, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador do CPF 

nº526.461.811-91 e RG nº394.943 SSP-TO, residente e domiciliado à Av. Amazonas, nº977, Centro, 

CEP: 77.410-030, Fone: (63)3301-4356, Gurupi/TO; 

c) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI-TO, através do 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GURUPI-TO, inscrito 

no CNPJ nº23.647.032/0001-89, instalado no  Centro Administrativo localizado na Rod. BR 242, 

KM 407, Saída para cidade de Peixe – TO, Lote 4, Gleba 8, 4ª Etapa, parte do loteamento Fazenda 

Santo Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, neste ato representada por seu Gestor nomeado 

pelo Decreto Municipal nº 518/2017, de 30/05/2017, Sr. Silvério Taurino da Rocha Moreira, 

brasileiro, casado, cursando Adm. Empresa, portador do CPF nº 278.956.961-49 e no RG nº 

678.325 SSP/TO, residente e domiciliado à Rua B Lote 09 Quadra 14 S/N, Setor Eng.º Waldir Lins, 

CEP 77423-010, Gurupi-TO. Telefone (063) 9.9997-1800 e 9.8476-5833;  

d) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI-TO, inscrita no CNPJ nº 

17.526.555/0001-74, com sede no Centro Cultural Mauro Cunha, instalado na Av. Maranhão, nº 

1597, Centro, CEP: 77.420-010, Gurupi/TO, neste ato representada por sua Secretária nomeada 

pelo Decreto Municipal nº 095/2017, de 23/01/2017,  Sra. Zenaide Dias da Costa, brasileira, 

casada, professora, portadora do CPF nº 354.764.861-00 e RG nº 135.636 SSP-TO, residente e 

domiciliado à Rua B, nº 145, Setor Aeroporto, CEP: 77.440-670, nesta Cidade; 
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e) INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI – TO - IPASGU, inscrito no CNPJ 

nº 14.120.591/0001-45, com sede na Avenida Pará, n° 1206, Quadra: 08, Lote 01, Centro, Gurupi-

TO, CEP: 77403-010, neste ato representada por seu presidente nomeado pelo Decreto 

Municipal nº 0886/16, de 22/12/2016, Sr. Gutierres Borges Torquato, brasileiro, casado, 

fisioterapeuta, portador do CPF n°006.550.891-28 e no RG n° 390.518 SSP/TO, residente e 

domiciliado Av. Ceará esq. Rua 07 n° 1981 centro, CEP: 77.410-050;  

f) SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE DE 
GURUPI-TO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.718.507/0001-88, com sede na BR-242, KM 407 (saída 

para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, 

Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, neste ato representada por seu Secretário nomeado pelo 

Decreto Municipal nº 796/2017, de 31/08/2017, Sr. Aldison Wiseman Barros de Lyra, 

brasileiro, casado, Empresário, portador do CPF n° 090.970.838-00 e no RG n° 1.391.676 SSP-SP, 

residente e domiciliado na 106 Sul, Palmas-TO, CEP: 77.020-040;  

g) SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 
23.357.740/0001-85, com sede no Centro Administrativo localizado na Rod. BR 242, KM 407, Saída 

para cidade de Peixe – TO, Lote 4, Gleba 8, 4ª Etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, 

Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, telefone (63) 3301-4322, neste ato representada por sua 

Secretária nomeada pelo Decreto Municipal nº 0896/2016, de 22/12/2016, Sra. Keila Iwasse 
Evangelista, brasileira, solteira, administradora, portador do CPF n° 918.923.331-04 e do RG n° 

349.354 SSP/TO, residente e domiciliado à Av. Pará, 1823 - Centro, CEP: 77403-010, Gurupi – TO. 

Telefone: (63) 9.9984-4055; 

h) SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no 

CNPJ nº11. 336.672/0001-99, com sede na Av. Pernambuco, nº 1345, centro, Gurupi-TO, CEP: 

77.405-070, neste ato representada por seu Secretário/Gestor nomeado pelo Decreto 

Municipal nº 0895/2016, de 22/12/2016, Sr. Vânio Rodrigues de Sousa, brasileiro, casado, 

administrador, portador do CPF nº 834.827.411-15, RG nº 244.403, residente e domiciliado na Rua 

Presidente Castelo Branco, nº 1238, Centro, CEP 77400-00, Gurupi- TO. Telefone: (63) 3315-0081; 

DETENTORAS/FORNECEDORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço 

completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. 

[xxx], neste ato representado pelo [cargo] [nome do representante], portador da Carteira de 

Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 

domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL 
 A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação da Concorrência Pública nº 

004/2017-SRP e Ato de  Ratificação do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes através de 
seus respectivos gestores, conforme Termo de Homologação de ___/____/2018, tudo constante no 

Processo Licitatório nº 4120/2017, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de 

Preços com força de Instrumento Contratual, pelas condições estabelecidas no Instrumento 

Convocatório da referida licitação, com base no disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993; Decreto nº 7.892, de 23.01.2013,  Lei Complementar nº 123, de 14. 12. 2006, Lei Complementar 
147, de 07. 07. 2014 e subsidiariamente, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Resolução TCE/TO nº 181/2015, de 1º de Abril de 2015 e, demais normas pertinentes e respectivas 

atualizações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
1.1. Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preço para futura, eventual e parcelada 

contratação da empresa de Engenharia, Arquitetura e/ou Construção Civil especializada em 

elaboração de estudos técnicos, serviços preliminares, anteprojetos e projetos, no município 
de Gurupi - TO, conforme condições e especificações constantes no Edital, Termo de Referência – 

Anexo I e demais Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP,  

DA SUA VIGÊNCIA E DA SUA PUBLICIDADE 
2.1. A Ata de Registro de Preços – ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica de 

compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 

convocatório e propostas apresentadas. 

 

2.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme dispõe o art. 12, § 1º do Decreto Federal nº 

7.892/2013.  
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2.3. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar as contratações 

que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de 

condições.  

 
2.4. O Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es) deste certame, 

farão parte integrante desta ARP, independente de transcrição. 

 

2.5. Da assinatura da ARP 
2.5.1. Após a homologação do resultado da Concorrência Pública nº 004/2017-SRP, a(s) licitante(s) 

vencedora(s) do certame será (ão) convocada(s) para assinar a ARP por e-mail, por ofício ou ato 

administrativo do órgão competente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento 

da convocação. 
 

2.5.2. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por 

escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser 

aceito pelo Órgão competente. 

 

2.5.3. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo 

fixado ou havendo recusa em fazê-lo, dela será excluída, podendo a Administração aplicar as 

penalidades cabíveis. 

 
2.5.4. A Ata de Registro de Preços será assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, 

com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração, carta de credenciamento ou 

contrato social, acompanhados de documento de identidade com foto. 

 
2.5.5. Estando a ARP devidamente assinada e tendo sido cumpridos os requisitos quanto a sua 

publicidade, considera-se firmado o compromisso de fornecimento do objeto nas condições aqui 

estabelecidas. 

 

2.6. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços e da sua Publicidade 
2.6.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato. Sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 

7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
2.6.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins 

e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S) 
3.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a 

contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio 

de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou 

outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

 
3.2. No caso de ser firmado Instrumento Contratual, Autoridade competente convocará a adjudicatária 

para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis do ato convocatório, devendo observar e cumprir as exigências contidas no Edital e seus 

anexos, ressaltando-se em especial as exigências deste capítulo. 

 
3.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da 

Ata de Registro de Preços. 

 
3.2.2. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser 

rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO DE ENTREGA, FISCALIZAÇÃO DE 

EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Da forma de execução dos serviços: 
4.1.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante assinatura do 

Contrato, através de requisição/solicitação ou apresentação de nota de empenho, devidamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art62
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assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado pelo 

Órgão. 

 

4.1.2. Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação ao 

Órgão Solicitante, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, 

obedecendo à legislação pertinente.  

 

4.1.3. O Órgão Solicitante reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo 

com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e 

sanções previstas, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

4.2. Formalização de entrega dos serviços: 
4.2.1. Os desenhos técnicos deverão ser entregues em 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, 

perfeitamente cortado e dobrado segundo as normas da ABNT. As pranchas devem seguir padrão do 
Órgão Solicitante, relativamente à sequência de apresentação dos desenhos, assim como às 

informações constantes no selo. Não deverão ser apresentadas pranchas em formatos excêntricos, 

diferentes dos formatos padronizados, desde A3 ao A0. 

 

4.2.2. Serão entregues juntamente com os desenhos e demais documentos impressos (memoriais, 

listas de materiais, especificações, planilhas, etc.), os arquivos eletrônicos gerados em formatos, 

dwg, xls, doc ou atualizações equivalentes, armazenados em mídia eletrônica (CD ou DVD), para 

visualização da FISCALIZAÇÃO e posterior arquivamento. Os CD’s ou DVD’s com arquivos deverão 

ser entregues com caracterização adequada, constando as seguintes informações: 

 

Prefeitura Municipal de Gurupi 

Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Órgão Solicitante  

Nome do Projeto / Nome do solicitante (Fundo ou Secretaria) 

Empresa Responsável 
Data (mês e ano) 

 

4.2.3. As informações de identificação dos CD’s ou DVD’s poderão ser gravadas por meio do sistema 

eletrônico Light Scribe ou equivalente, ou ainda com etiquetas adesivas personalizadas. 

 

4.2.4. Os desenhos serão elaborados conforme padrão de representação gráfica da ABNT.  

 

4.2.5. Os projetos impressos deverão ser entregues com assinatura do profissional responsável técnico 

pela sua elaboração, acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT), e 

respectivo(s) comprovante(s) de pagamento(s). 

 

4.2.6. Os projetos deverão ser desenvolvidos com subsídios amparados no Programa de Necessidades 

(PN) elaborado pelo Órgão Solicitante. Em caso de projetos de maior porte ou complexidade, a 

exemplo de laboratórios, bibliotecas, projetos urbanísticos e edifícios multifuncionais, um ou mais 
profissionais do Departamento de Engenharia do Município (arquitetos/urbanistas/engenheiros) 

deverão participar do processo de elaboração do PN, de modo a conduzir, acompanhar e coordenar o 

processo, garantindo que o objetivo do município seja alcançado. 

 

4.3. Prazo de entrega dos serviços: O prazo para entrega dos projetos terá como parâmetro a 

metragem e imagem da maneira abaixo especificada e/ou de acordo com as complexidades dos 

projetos cujas quantidades não sejam em m²: 

 

a) Até 500 m²: 45 dias; 

b) De 501 a 1.500 m²: 60 dias; 

c) A partir de 1.501 m²: 90 dias; 

d) Imagens em 3D e animações: 30 dias; 

e) Kva: 60 dias. 
 

4.3.1. Os prazos acima descritos serão corridos e contados a partir da data de aprovação do 

anteprojeto, quando houver, seguindo as orientações do art. 7º, incisos I e II, § 1º, da Lei n° 

8666/93. Quando não houver anteprojeto, o prazo será contado a partir da data de emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

4.3.2. Em casos específicos, de acordo com a complexidade do projeto, os prazos poderão ser 

estabelecidos pelo Órgão Solicitante, considerando a viabilidade da elaboração de projetos com 

qualidade. 
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4.3.3. Os custos referentes a viagens, diárias e passagens para levantamentos e reuniões necessárias 

para definição dos projetos correrão por conta da Fornecedora. 

 

4.4. Normatização e procedimentos: 
a) A Prefeitura Municipal será responsável pela elaboração e definição do Programa de Necessidades 

(PN) e implantação nos edifícios a serem construídos. O Departamento de Engenharia do Município 

(arquitetos/urbanistas/engenheiros) deverão acompanhar o processo de elaboração dos projetos, 

sendo responsáveis pela sua aprovação, considerando os critérios técnicos e econômicos do 

município. 

b) A linguagem de novas edificações deve estar em conformidade com a linguagem dos edifícios 

existentes no Município onde serão implantadas, desde que isto venha ao encontro das 

necessidades elencadas no PN – Programa de Necessidades. 

c) Ocorrerão reuniões técnicas quinzenais (obrigatórias) com o Departamento de Engenharia do 

Município (arquitetos/urbanistas/engenheiros), sendo a primeira reunião, após assinatura do 
contrato, para apresentação, discussão e avaliação do cronograma de desenvolvimento dos projetos, 

ou a qualquer tempo, por solicitação do Órgão Solicitante. As deliberações dessas reuniões serão 

lavradas em Ata para dar início a execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações 

contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de 

referência ou projeto básico, o fiscal ou gestor do contrato, os técnicos da área requisitante, o 

preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

d) Reuniões extraordinárias poderão ser solicitadas pelo Órgão Solicitante ou pela Fornecedora, desde 

que ocorram na sede da primeira. 

e) As reuniões extraordinárias serão marcadas para o prazo máximo de dois dias úteis após a sua 

convocação. Após este prazo, tendo sido a reunião convocada pelo Órgão Solicitante, o não 

comparecimento da Fornecedora implicará em aplicação de multa diária, conforme item 20.1.“II” 

deste documento, após notificação pelo Órgão Solicitante. 

f) As reuniões acontecerão preferencialmente nas instalações do Órgão Solicitante, conforme 

endereços estabelecidos neste termo de referência ou em outro local conveniente previamente 
informado. 

g) Os arquitetos e urbanistas poderão utilizar a estrutura do Órgão Solicitante, como meio de facilitar 

o contato com o órgão e otimizar a produção dos projetos arquitetônicos.  

h) Os demais profissionais, responsáveis pela elaboração de projetos complementares, deverão dispor 

de estrutura de responsabilidade da Fornecedora, respeitando os termos dos itens que se referem ao 

acompanhamento da sua produção.  

i) Os profissionais a serem apresentados pela Fornecedora deverão estar regularizados perante o 

respectivo Conselho Profissional. 

j) O padrão da construção, bem como o nível de acabamento esperado deverá ser discutido e definido 

antes da elaboração dos projetos, com a equipe de profissionais do Departamento de Engenharia do 

Município da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

4.5. DO LOCAL DE ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

 
4.5.1. Do local de entrega e da Fiscalização do Órgão Gerenciador: 
4.5.1.1. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi – TO, na 

Avenida Antônio Nunes da Silva, nº 2.195, Parques das Acácias, Fone: (63)3315-0063, e-mail: 

seinfra@gurupi.to.gov.br, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas as 

formas e condições estipuladas no Termo de Referência. 

 

4.5.1.2. Fica designado a Servidora Pollyana Batista Rodrigues Leite, Engenheira Civil CREA nº 

201110/D-TO, Fone: (63) 99931-0602, como responsável pelo recebimento do objeto, para o 

atesto da nota fiscal, bem como pela fiscalização da execução decorrente da ARP e contrato firmado, 

devendo este observar, no que couberem, as obrigações atribuídas a Secretaria, bem como as 

disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013. 

 

4.5.1.3. O objeto solicitado pela Secretaria deverá ser entregue em dia e horário de expediente dos 
mesmos, ou se for o caso, conforme convencionado pelas partes, nos locais e com o 

acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os quais ficam responsáveis pelo 

recebimento dos serviços, como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à 

forma e condições estipuladas neste Termo. 

 

4.5.2. Do local de entrega e da Fiscalização dos Órgãos Participantes: 
4.5.2.1. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Desenvolvimento Urbano, 

localizado no Centro Administrativo na Rod. BR 242, km 407, saída para Peixe, antiga Andrade 

Gutierrez, Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-4322, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo 

ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado a Servidora Cristina 

mailto:seinfra@gurupi.to.gov.br
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Donato Leandro, Diretora, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br, como responsável para recebimento 

do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 

4.5.2.2. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Educação, localizado no Centro 

Administrativo na Rod. BR 242, km 407, saída para Peixe, antiga Andrade Gutierrez, Gurupi-TO, 

telefone: (63) 3301-4353, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a 

forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado o Servidor Simão Pedro Valadão S. 

Dias, Engenheiro Civil, e-mail: eng.civil.simaopedro@gmail.com , como responsável para 

recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 

4.5.2.3. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal Do Trabalho E Da Assistência 

Social/Fundo Municipal De Assistência Social, localizado no Centro Administrativo na Rod. BR 

242, km 407, saída para Peixe, antiga Andrade Gutierrez, Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-4318, 

entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas 
neste Termo. Fica designado a Servidora Ariane Almeida Silva, Supervisora de Núcleo e 

Vigilância Sócio Assistencial, e-mail: gpiariane@hotmail.com, como responsável para 

recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 

 
4.5.2.4.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Cultura E Turismo, localizado no 

Centro Cultural Mauro Cunha, na Avenida Maranhão, n° 1535, entre ruas 2 e 3, Centro, Gurupi-

TO, telefone: (63) 3312-5767, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a 

forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado o Servidor Silon Santos, Coordenador 

de Cultura, e-mail: silonsantosgppi@hotmail.com, como responsável para recebimento do objeto 

e para o atesto da nota fiscal. 

 

4.5.2.5.  O objeto deverá ser entregue no Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi- 

IPASGU, localizado na Avenida Pará, Centro, Gurupi-TO, telefone: (63) 3312-3727, entre 8:00h as 

12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. 
Fica designado o Servidor Valdeson Pires Limeira, Chefe de Divisão de Contas Médicas e 

Faturamento, e-mail: valdeson0506@gmail.com, como responsável para recebimento do objeto e 

para o atesto da nota fiscal. 

 

4.5.2.6.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal De Produção, Cooperativismo E 

Meio Ambiente, localizado no Centro Administrativo na Rod. BR 242, km 407, saída para Peixe, 

antiga Andrade Gutierrez, Gurupi-TO, telefone: (63) 3301-4336, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 

18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo. Fica designado a 

Servidora Dilma Francisco Lopes Danta, Coordenadora de Projetos, e-mail: 
dilmalopesgpi1@gmail.com como responsável para recebimento do objeto e para o atesto da nota 

fiscal. 

 
4.5.2.7.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

localizado na Rua 14 de Novembro, 1.500, Centro, Gurupi-TO, telefone: (63) 3315-0008, entre 8:00h 
as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste 

Termo. Fica designado a Servidora Ana Cristina de Menezes, Chefe de Divisão, e-mail: 

inova@gurupi.to.gov.br como responsável para recebimento do objeto e para o atesto da nota 

fiscal. 

 
4.5.2.8.  O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de 

Saúde, localizado na Av. Pernambuco, nº 1.345, centro CEP: 77.410-040 Gurupi/TO, telefone: (63) 

3315-0090, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições 

estipuladas neste Termo. Fica designado as servidoras Stefania Limeira Xavier, Assessora Técnica 

Superior de Articulação e Participação Social, telefone para contato (63) 3315-0090, e-mail: 

contratosaudegpi@gmail.com  e a Eng. Civil Pollyana Batista Rodrigues Leite, CREA: 201110/D-

TO, telefone para contato (63) 3301-4321, e-mail: polly.blond@hotmail.com, como responsável para 

recebimento do objeto e para o atesto da nota fiscal. 
 

4.6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
4.6.1. O Órgão Solicitante rejeitará os serviços fornecidos em desacordo com o Termo de Referência, 

mesmo após o recebimento, caso seja constatado que os mesmos se encontram em desacordo com o 

especificado ou incompleto.  O servidor responsável notificará, conforme o caso, a fornecedora para 

que a mesma providencie as suas expensas a correção necessária dentro do prazo de recebimento. 

 
4.6.2. O serviço será recebido: 

a) Provisoriamente: a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta apresentada. 

mailto:valdeson0506@gmail.com
mailto:inova@gurupi.to.gov.br
mailto:eng.civil.simaopedro@gmail.com
mailto:gpiariane@hotmail.com
mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
mailto:dilmalopesgpi1@gmail.com
mailto:silonsantosgppi@hotmail.com
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b) Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, 

seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 15 (quinze) dias úteis 

após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pelo Órgão Solicitante. 

 

4.6.3. Não será admitida a entrega parcial ou incompleta dos serviços solicitados, obrigando-se a 

fornecedora a atender a quantidade solicitada pelo Órgão Solicitante.  

 
4.6.4. Independentemente da aceitação, a fornecedora garantirá a qualidade dos serviços no padrão 

rigoroso de controle técnico necessário, obrigando-se a corrigir, às suas expensas as 

irregularidades, falhas, defeitos e se necessário substituir os serviços que forem entregues em 

desacordo ao apresentado na proposta, no Termo de Referência e na ARP. 

 
4.6.5. Constatadas irregularidades nos serviços fornecidos o Órgão Solicitante poderá:  

 
4.6.5.1. O Órgão Solicitante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços que 

estiverem em desacordo com as especificações e condições de fornecimento, bem como aquele que 

não esteja dentro do padrão de qualidade exigido. 

a) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Fornecedora o faça em conformidade 

com a indicação do Órgão Solicitante dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados 

da notificação por escrito, mantidos os preços registrados. 

 
4.6.5.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes a execução do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 

 

CLÁUSULA QUINTA  -  DAS ESPECIFICAÇÕES, DOS QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS,  DOS 

PREÇOS REGISTRADOS E DA(S) RESPECITIVA(S) FORNECEDORA(S) 
5.1. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços, são estimativas de consumo, não 

obrigando o Órgão Gestor à aquisição de sua totalidade. 
 

ITEM 

ESPECIFICAÇÃO  

UNID  QTD  
VALOR 

UNIT. 
MÉDIO 

TOTAL 

1. 
Elaboração de Planilhas e Cronogramas 

físico-financeiros  
m2  65.346,70   

2. Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  78.200,00   

3. 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e 

animações. Software 3D S Max c/ V-Ray   
img  425,00   

4. 
Estudos e Projetos de Adequação e 

Acessibilidade em Edificações Existentes 
m² 48.800,00   

5. Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  86.346,70   

6. 
Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e 

Pânico  
m2  64.846,70   

7. 
Estudos e Projetos de Estruturas - 

Concreto Armado  
m2  57.846,70   

8. 
Estudos e Projetos de Estruturas 
Metálicas   

m2  67.846,70   

9. 
Estudos e Projetos de Instalação 

Hidrossanitárias  
m2  62.346,70   

10. 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta 

Tensão (Posto de Transformação)  
Kva 14.137,00   

11. 

Estudos e Projetos de Instalações de Gás – 

Instalações Prediais/ Industriais – Projetos 

Mecânicos.  

m2  11.300,00   

12. 
Estudos e Projetos de Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão  
m2  63.846,70   

13. 

Estudos e Projetos de Instalações 

Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  

m2  58.846,70   

14. 
Estudos e Projetos de Levantamento 

Arquitetônico  
m²  68.3000,00   

15. 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de 

Proteção contra Descargas Atmosféricas).  
m² 67.800,00   

16. Estudos e Projetos de Urbanização m² 312.300,00   

17. Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  102.800,00   
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5.2. Conforme registrado em sessão pública, tendo sido exercido pelos demais licitantes o direito de 

registrar os preços e quantitativos em igual valor ao da licitante mais bem classificada, na sequência 

da classificação de ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, tem-se 

formação de cadastro de reserva em anexo, para o caso de exclusão do primeiro colocado da ARP, 

nas hipóteses previstas nos Arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

CLÁUSULA SEXTA  -  DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 

30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

   

6.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que 

deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 
6.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, 

sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua 

conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 

 

6.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Concorrência Pública, Nº da Ata de Registro de Preços 

e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

6.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras 

emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por 

servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
 

6.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

6.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que 

poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos 

de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 
7.1.  As despesas decorrentes da prestação de serviços da Licitação correrão à conta dos recursos das 

previsões de dotações orçamentárias afetas ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e aos 
Órgãos Não Participantes, no que couber. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
8.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

8.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem 

como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 

8.3.  A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 

reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que 
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços 

do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, compõe entes ou de outros 

documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito. 

 

8.4. O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 

mercado vigente à época. 

 

8.5. Independentemente do que trata o subitem 8.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento 

dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid


Anexo 8 - ARP nº 0XX/2017 – Concorrência Pública 004/2017-SRP 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Av. Antônio Nunes da Silva, nº2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP:77.425-500. Fone: (063) 3315-0072 ou 3315-0070 

9 

 

convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado 

mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato. 

 

8.6. Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de 

média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, 

preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente. 

 

8.7. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

8.8. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar 

outro procedimento licitatório.  

 
8.9. Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.  

 
8.10. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

8.10.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por 

despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

8.10.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e 

justificados nas seguintes hipóteses: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor registrado.  

 

8.10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita 

por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de 

Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços; 

 

8.10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será 

feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da publicação. 
 

CLÁUSULA NONA  – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 

 

9.1. Do(S) Fornecedor (ES) Beneficiário(S) da ARP 
a) Executar/Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados no 

Termo de Referência, na ARP firmada, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor 

adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no(s) local(is) indicado(s) pelo Órgão 

Solicitante, sendo observadas as exigências e informações do Servidor municipal responsável, sem 

nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento/execução do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento/execução do objeto 

compreendendo viagens, hospedagens, deslocamentos, diárias, entregas, tributos, impostos, taxas, 

seguros, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento/execução; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado aos projetos em decorrência de seu transporte; 

d) Trocar/substituir, reparar/corrigir, às suas expensas os projetos solicitados, caso implique na 

inexecução do objeto, bem como se forem verificados vícios, defeitos, incorreções, má qualidade ou 

conservação dos mesmos, ou que estejam fora das especificações do Termo de Referência, 

independentemente da aplicação das sanções cabíveis; 

e) Atender com prontidão às reclamações/observações por parte do recebedor do objeto; 

f) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
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g) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e 

justificando seu pedido;  

h)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente causado o Órgão Solicitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa 

ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; 

i) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

j) Comunicar o Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob 

pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; 

k) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão 

logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 

contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;  

l) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) colaboradores/fornecedor(es) quanto 
aos prazos de execução do objeto especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do 

fornecimento/execução devido ao não cumprimento das obrigações por parte do 

colaborador/fornecedor; 

m) Optar pela aceitação ou não do fornecimento/execução decorrente de processo de Adesão à Ata de 

Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Solicitante, observadas as condições nela 

estabelecidas. 

 

9.2 Do Órgão Gerenciador da ARP 
a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços; 

b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  

c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução; 

d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP; 

e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue; 

g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora/Detentora; 

h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento da ARP; 

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 

k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 

com os registrados nesta ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 

realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 

de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório;  

o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em 

relação às suas próprias contratações; 

p) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 

que não haja impedimento legal para o ato; 

r) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a aquisição ou 

contratação observado o prazo de vigência da ARP; 

s) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 

interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a 

ARP; 
  

9.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação 

apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

9.3. Do(s) Órgão(s) Participante(s): 
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a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 

cumprimento de suas disposições; 

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que 

não haja impedimento legal para o fato; 

c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 

Registro de Preço; 

d) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para execução dos serviços; 

e) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue com a respectiva 

prestação do serviço; 

f) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, referentes 

às suas aquisições; 

g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento da ARP e Contrato; 

h) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado na Ata de Registro de Preços e Contrato.  

 

9.4. Do(S) Órgão(S) Não Participante(S)  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços. 

b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da 

ARP. 

c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por 

cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador. 

d) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

e) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

g) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de 

Registro de Preços. 

h) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega. 

i) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário. 

j) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 

que não haja impedimento legal para o ato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DOS ENCARGOS 
10.1. Nos valores registrados quanto ao objeto a ser fornecido, deverão estar incluídos nos valores 

ofertados na proposta, todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, 

seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, embalagens, 

licenças, despesas com frete, transporte e todas as demais despesas necessárias para o 

fornecimento do objeto ora licitado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 
11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração no 

âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão 

Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 

10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais 

normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações. 

 
11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 

da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão.  

 
11.3. Poderá(ão) a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 

adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, 

assumidas com o Órgão Gerenciador. 
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11.4. As aquisições ou contratações adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), 

não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 

constantes da tabela geral do Termo de Referência (Anexo I) do Edital e dos registrados na Ata de 

Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.  

 
11.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 

para O Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não 

Participantes que aderirem. 

  
11.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.  

 
11.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) 

fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
12.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades 

por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e 

sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei 

n°. 8.666/93, conforme disposto:  

 

I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo- 

lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, 

sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

a)  Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  

c)  Por atraso injustificado na execução da ARP, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em 

prejuízo financeiro à Administração; 

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras 

sanções previstas em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução da ARP, por prazo não superior a 30 

(trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% 

(três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total ARP/Contratado;  

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do ARP, por prazo superior a 30 

(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à 

possibilidade de rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada da ARP: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação 
assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a ARP, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato 

superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor 

total da proposta; 

 

III -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração:  
          A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme 

prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará no seguinte caso: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da 

Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função 
da natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no 
sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar a ARP dentro do prazo de validade da sua proposta; 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c) Cometer fraude fiscal; 

d) Não mantiver a proposta; 

e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
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f) Falhar ou fraudar na execução da ARP; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Comportar-se de modo inidôneo. 

 

V -  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de 

faltas e sua natureza de gravidade. 

 

12.1.1. Para os fins do item 12.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 

 
12.3. As sanções previstas nos serviço I, III, IV e V do item 12.1, poderão ser aplicadas juntamente 

com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo 

estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.  

 

12.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o 

transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, 

por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não 

sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para 

tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a 

motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega 

das razões de defesa.  
 

12.4.  A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional 

à ampla defesa e ao contraditório. 

 

12.5.  As sanções previstas nos serviço I, II, III e IV do item 12.1 são da competência do Órgão Gestor 

e Órgãos Não participantes, conforme o caso. 

 

12.6.  A sanção prevista no item V do item 12.1 é da competência de autoridade superior competente 

da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou 

antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP 
13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuada por representante do Órgão 

gerenciador, por ele designado, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de 

Preços, observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas neste Termo de Referência, 

bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em 

especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto. 

 

13.1.1. Para acompanhamento da ARP e fiscalização do serviço fica como responsável a servidora 

Diana da Cunha Araújo, Assessora Técnica Operacional, telefone para contato: (63) 98424-9863, 

e-mail: diana.edificacao@gmail.com, e atesto das notas fiscais fica designada a servidora Pollyana 

Batista Rodrigues Leite, Engenheira Civil CREA nº 201110/D-TO, Fone: (63) 99931-0602. 

 

13.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser 

prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante. 

 
13.3. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo do Órgão Solicitante, não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da empresa fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, 

na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e 

prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da 

legislação vigente. 

 

13.3.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, 

não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas 

para a execução do objeto.  

 

mailto:diana.edificacao@gmail.com
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13.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO RESERVA DE FORNECEDORES 
14.1. O cadastro de reserva incluído nesta ARP na forma de anexo relaciona as licitantes que, em 

sessão, aceitaram cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da 

classificação de ordem da última proposta apresentada pelas respectivas licitantes durante a fase 

competitiva do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto 

não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14.2. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva na 

hipótese do primeiro colocado quando convocado, não assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único 
do art. 13 do Decreto nº 7.8.92/2013), bem como no caso de impossibilidade de atendimento pelo 
primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 

nº 7.892/2013.  

 
14.3. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 

anterior será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 

e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas 

nos arts. 20 e 21 do mesmo Decreto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS PELO 

ÓRGÃO GERENCIADOR E PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
15.1. As quantidades estimadas do objeto licitado afetas ao Órgão Gerenciador/Participantes estão 

elencadas a seguir: 

 

15.2. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  20.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  30.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  150 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  30.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  20.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  20.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  20.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  20.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 5.000 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  2.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  20.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 

(telefonia lógica).  
m2  20.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  20.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 20.000 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  200.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 50.000 

 

15.3.1. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  9.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  14.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  80 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 
Existentes 

m2  5.500 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  15.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  10.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  10.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  10.000 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
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9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  8.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 5.000 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  1.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  9.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 

(telefonia lógica).  
m2  11.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  12.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 10.000 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  100.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 30.000 

 

15.3.2. Órgão Participante: Secretaria Municipal da Educação 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  20.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  15.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 
c/ V-Ray   

img  5 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  20.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  15.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  12.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  18.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  18.000 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 112 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  1.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  15.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  12.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  10.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 15.000 

 

15.3.3. Órgão Participante: Secretaria Municipal Do Trabalho E Da Assistência Social/Fundo 

Municipal De Assistência Social 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  600 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  1.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  15 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  600 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  600 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  600 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  600 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  600 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  600 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 15 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  600 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  600 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  600 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  600 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas).  

m² 600 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  600 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 600 
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15.3.4. Órgão Participante: Secretaria Municipal De Cultura E Turismo 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  1.500 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  4.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  25 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  1.500 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  1.500 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  5.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  1.500 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  5.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  1.500 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 1.500 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  5.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  5.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 
lógica).  

m2  1.500 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  5.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 1.500 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  1.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 1.500 

 

15.3.5. Órgão Participante: Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi- IPASGU 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  700 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  700 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max c/ 

V-Ray   
img  5 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  700 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  700 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  700 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  700 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  700 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  700 

10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 10 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  700 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  700 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  700 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  700 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 700 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  700 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 700 

 

15.3.6. Órgão Participante: Secretaria Municipal De Produção, Cooperativismo E Meio Ambiente 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  10.000 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  10.000 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max 

c/ V-Ray   
img  75 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  15.000 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  10.000 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  10.000 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  10.000 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  10.000 
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10 Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de Transformação)  Kva 1.000 

11 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – Instalações Prediais/ 

Industriais – Projetos Mecânicos.  
m2  1.000 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  10.000 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada (telefonia 

lógica).  
m2  10.000 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  10.000 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 10.000 

16 Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  10.000 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 10.000 

 

15.3.7. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  500 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  500 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S Max c/ 

V-Ray   
img  50 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  500 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  500 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  500 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  500 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  500 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  500 

 

15.3.8. Órgão Participante: Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde  

ITE

M 
DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

1 Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-financeiros  m2  3.046,70 

2 Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  3.000,00 

3 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e animações. Software 3D S 

Max c/ V-Ray   
img  20,00 

4 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade em Edificações 

Existentes 
m2  10.000,00 

5 Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  3.046,70 

6 Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  3.046,70 

7 Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado  m2  3.046,70 

8 Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  3.046,70 

9 Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  3.046,70 

10 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão (Posto de 

Transformação)  
Kva 1.500,00 

12 Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  m2  3.046,70 

13 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e Rede Estruturada 

(telefonia lógica).  
m2  3.046,70 

14 Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  10.000,00 

15 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas).  
m² 10.000,00 

17 Estudos e Projetos de Urbanização m² 10.000,00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
16.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, o Edital da Concorrência Pública nº 004/2017-SRP, a 

proposta da empresa classificada em 1º lugar deste certame e Cadastro de Reserva de Fornecedores 

– Anexo a esta ARP, se houver. 

 

16.2. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em 

especial pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de 
agosto de 2014, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 

alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.  
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16.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o 

Foro da Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 
16.4. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas 

testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2018. 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA  
Gerson José de Oliveira 

Órgão Gerenciador 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL 

Representante Legal 
FORNECEDORA/DETENTORA DA ARP 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO   

Gerson José de Oliveira 
Órgão Participante  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

Eurípedes Fernandes Cunha 
Órgão Participante  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 

TURISMO   
Zenaide Dias Costa 
Órgão Participante  

 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU   
Gutierres Borges Torquato 

Órgão Participante  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   

Silvério Taurino da Rocha Moreira 
Órgão Participante  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO   

Keila Iwasse Evangelista  
Órgão Participante  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

Vânio Rodrigues de Sousa 
Órgão Participante  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, 

COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE   
Aldison Wiseman Barros de Lyra  

Órgão Participante  

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1_______________________________________________________ CPF______________________________________

  

 

2_______________________________________________________ CPF______________________________________ 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

1 Anexo 9 – Modelo de Termo de Renúncia  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO IX 
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 
CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO.  

 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx;  

 

Por seu Proprietário/Sócio Administrador/Representante 

Legal/Credenciado/Procurador/ o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado 

civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

Declara que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que 

julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito 

de recurso da fase habilitatória à abertura dos envelopes de proposta de preços dos 

proponentes habilitados. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 

empresa licitante. 
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1 Anexo 10 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO X 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 
EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 

 

DADOS DA EMPRESA: 

Da empresa: 
Razão Social completa: 

Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      

CNPJ Nº: 

Inscrição Estadual nº: 

Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 

 
DADOS BANCÁRIOS:  

BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ 

OPERAÇÃO________________________ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP E DO CONTRATO: 

Nome Completo: 

Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 

Profissão:                                             

CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicilio: (completo) 

Telefone: (xx)                                       e-mail:  

 

 

Apresentamos proposta de preços referente à Concorrência Pública nº 004/2017, 

conforme informações acima. 

 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no 
Edital da Concorrência Pública nº 004/2017, bem como que verificamos todas as 

especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou 

documentos que dela fazem parte.  

 

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer 
forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 

nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. 

 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos 

incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para a 
execução completa da obra/serviços discriminados nos projetos. 

 

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições técnicas para execução do 

objeto. 
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2 Anexo 10 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO  

UNID  QTD  
VALOR 
UNIT. 

MÉDIO 

TOTAL 

1. 
Elaboração de Planilhas e Cronogramas físico-
financeiros  

m2  65.346,70   

2. Elaboração de Projetos de Paisagismo  m2  78.200,00   

3. 
Elaboração e edição de Imagens em 3D e 
animações. Software 3D S Max c/ V-Ray   

img  425,00   

4. 
Estudos e Projetos de Adequação e Acessibilidade 
em Edificações Existentes 

m² 48.800,00   

5. Estudos e Projetos de Arquitetura  m2  86.346,70   

6. Estudos e Projetos de Combate a Incêndio e Pânico  m2  64.846,70   

7. 
Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto 
Armado  

m2  57.846,70   

8. Estudos e Projetos de Estruturas Metálicas   m2  67.846,70   

9. Estudos e Projetos de Instalação Hidrossanitárias  m2  62.346,70   

10. 
Estudos e Projetos de Instalações de Alta Tensão 
(Posto de Transformação)  

Kva 14.137,00   

11. 
Estudos e Projetos de Instalações de Gás – 
Instalações Prediais/ Industriais – Projetos 
Mecânicos.  

m2  11.300,00   

12. 
Estudos e Projetos de Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão  

m2  63.846,70   

13. 
Estudos e Projetos de Instalações Telefônicas e 
Rede Estruturada (telefonia lógica).  

m2  58.846,70   

14. Estudos e Projetos de Levantamento Arquitetônico  m²  68.3000,00   

15. 
Estudos e Projetos de SPDA (Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas).  

m² 67.800,00   

16. Estudos e Projetos de Urbanização m² 312.300,00   

17. Estudos e Projetos de Urbanismo  m²  102.800,00   
 

 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$:_______________- (______________________________)   

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (_____ ) dias * 
*Este prazo não poderá ser inferior a 60 (SESSENTA) dias a contar da data da reunião de abertura 
da(s) Proposta(s) de Preço(s) do Certame. 

 
 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

 

 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 

Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante e 
serem observadas as exigências contidas no Edital acerca da elaboração da proposta bem como 
especificidades próprias da empresa licitante. 

 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

1 Anexo11 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  

E CONHECIMENTO TÉCNICO 
 

 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 
 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx) xxx, e-mail____; 

 

 

DECLARA sob as penas da Lei, para fins de participação na Concorrência Pública 

nº 004/2017, que disporá de todos os materiais, máquinas e equipamentos, bem como de toda 

a mão-de-obra necessária para a realização do objeto licitado, consoante às especificações 

técnicas, e que os mesmos possibilitarão a execução da obra/serviços no prazo estabelecido no 

edital. 

 

 

Declaramos, ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações, de todas as 

condições e particularidades necessárias para o cumprimento das obrigações objeto desta 

licitação.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

1 Anexo 12 – Modelo de Declaração  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 
 

 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 
 

 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação na 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2017, sob as penalidades da lei, que os diretores, 

responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou 

administrativo, sócios e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos 

representantes, não mantém vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GURUPI – TO E/OU QUALQUER UMA DE SUAS SECRETARIAS.  

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

 

 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

1 Anexo 13 – Modelo de Indicação de Preposto  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO XIII 

MODELO DE INDICAÇÃO DE PREPOSTO 
 

 

 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

SERVIÇOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 

EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento 

de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____; 

 

Na qualidade de CONTRATADA, vem por meio desta, INDICAR COMO PREPOSTO 

o Sr. Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail____, 

conforme exige o item 14.8. do Edital e a previsão constante no item 5.1 do Contrato 

nº _______/2018, oriundo de realização de licitação pública na modalidade 

Concorrência Pública nº 004/2017. 

 

Declaramos que o referido profissional é qualificado para tal ato, podendo 

representar esta Empresa perante a Contratante no diz respeito aos serviços a serem 

executados, possuindo o conhecimento e a capacidade profissional necessária para 

responder pela Contratada, tendo autonomia e autoridade para resolver qualquer assunto 

relacionado aos serviços contratados, acompanhar e fiscalizar a execução dos mesmos, 

devendo este Preposto responder por todos os assuntos relativos ao contrato supra 

mencionado. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da empresa licitante. 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Av. Antônio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, Gurupi/TO, CEP: 77.425-500. Telefone: (63) 3301-0072. 

 

 

1 Anexo 14 - Comprovante de Retirada do Edital  – Concorrência Pública  Nº 004/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
Processo Administrativo nº 4120/2017 

 

ANEXO XIV 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 
À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 
Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4120/2017 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E/OU CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA 
NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, SERVIÇOS PRELIMINARES, 

ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E APOIO TÉCNICO. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, 

através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: 

(xx)xxx, e-mail____; 

 

DECLARAMOS para os devidos fins, adquirimos o Edital, Anexos e Sub Anexos 

referentes à Licitação Pública acima identificada, bem como, outras informações pertinentes contidas 

no Processo Licitatório nº 4120/2017 referentes ao certame. Por ser verdade, firmamos o presente 

para que surta seus legais efeitos. 

 

 
 

______________________, ____ de _________ de 2018. 

 

     

 

 

______________________________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante da empresa) 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 

*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

NOME/RAZÃO SOCIAL DO(A) LICITANTE: 

 

CNPJ/CPF:  

ENDEREÇO:  

  

TEL/FAX:  

E-MAIL:  

 
 Solicitamos que a empresa entregue deste formulário, devidamente preenchido na Sala da Comissão de 

Licitações ou que envie via e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 

 A não remessa deste protocolo exime a CPL da comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações 

ocorridas acerca do Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não 
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 Recomendamos ainda, consultas à página eletrônica www.gurupi.to.gov.br na aba de licitações, para 

ciência de eventuais comunicações e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Processo Licitatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Reservado para Carimbo do CNPJ da Empresa 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cplgurupi@hotmail.com

