DESPACHO

A PREFEITA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, como também nas disposições contidas na Lei
n. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993, e alterações introduzidas pela Lei n.
8.883/94, autoriza a Comissão Permanente de Licitação a autuação do Processo
para a Construção do Lago do Município de Damianópolis, no local denominado
Riacho Santa Catarina neste Município, conforme consta da solicitação no Oficio
Nº. 174/2015 de 21 de Agosto de 2015, da lavra do Excelentíssimo Senhor Diretor
de Obras deste Município de Damianópolis – GO.

Gabinete da PREFEITA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS, aos
21 dias do mês de Agosto de 2015.

ANDRÉIA LINS DEPOLLO
PREFEITA MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, reunida na sala da Comissão
na Sede deste Órgão, sito à Av. Goiás Nº 139 , centro, Damianópolis – GO, de
conformidade com o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de
Junho de 1993 e alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883/94 de 8 Junho de 1.994,
resolvem numerar sob o N.º 014/2015, o competente edital em modalidade de
Tomada de Preços para Construção do Lago Municipal de Damianópolis, localizado
no Riacho Santa Catarina neste município, conforme Oficio nº 174/2015 de
21/08/2015 e despacho da Senhora Prefeita Municipal.

Sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL
DE DAMIANÓPOLIS, aos 24 dias do mês de Agosto de 2015.

REINALDO PEREIRA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CPL

ALDEICE ONORO DA SILVA
MEMBRO DA CPL

FABIO JOSE FERREIRA
MEMBRO DA CPL

DECLARAÇÃO
Declaro para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e para efeito da realização do
processo licitatório nº 014/2015, que a despesa tem adequação orçamentária e
financeira anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentária, sendo constatado a existência de dotação orçamentária abaixo
discriminada:
Recurso Orçamentário:
10 – Prefeitura Municipal de Damianópolis
15.451.0507.1-013 - Obras de Infraestrutura em Geral
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

DAMIANÓPOLIS, 24 de Agosto de 2015.

FABIO JUNIOR LINS DEPOLLO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

De acordo:

JULIO GOMES BARBOSA NETTO
CHEFE DO CONTROLE INTERNO

A N E X OI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Identificação ..............: TP 014/2015
Modalidade ................: Tomada de Preços
Data da Licitação........: Às14:30

horas do dia 15/09/2015.

Objeto ........................: Construção do Lago Municipal de Damianópolis, no
local denominado Riacho Santa Catarina.
Prazo de execução ....: 60(sessenta) dias corridos a partir da Ordem de
Serviço
Valor estimado ...........: R$ 181.432,11 (Cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e onze centavos)
Capital Social ............: R$ 18.143,22 (Dezoito mil, cento e quarenta e três
reais e vinte e dois centavos)
Fontes de Recursos ..: Tesouro Municipal

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

ANEXO III

MODELO DE DOCUMENTOS

•

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

•

MINUTA DE FIANÇA BANCÁRIA

•

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

•

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CRFB/88

•

MODELO DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

•

MINUTA DO CONTRATO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro,na
qualidade
de
Engenheiro
Civil
da
firma
...........................................................................,com
sede
.....................................................,
fone:..................................,
Fax:.........................., E:Mail ........................, que visitei, em ....../....../2015, o
local onde será executada a obra objeto do Edital Tomada de Preços nº
014/15, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura
existentes.

Damianópolis – GO, ............. de ........................ de 2015.
Nome completo do
Profissional:.................................................................................................
Título Profissional: .......................................
Nº do CREA: ...............................................

..........................................................
Assinatura do Profissional da Firma

Visto do Funcionário Credenciado Pela Prefeitura.

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO
CONTRATO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS
Av. Goiás nº 139, Centro
Damianópolis- Goiás
CARTA DE FIANÇA -R$ .............
Pela presente, o Banco .................................. com
sede a
rua..................... da cidade ....................... do Estado ............................. por seus
representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia
dos benefícios estatuídos no Artigo 1.491, do Código Civil Brasileiro, da Firma .........................
sediada à rua .................... da cidade .............................. do Estado ............................. até o
limite de R$ ..............( ..................................................................) para efeito de garantia para a
execução do Contrato objeto do Edital n.º 014/2015, modalidade Tomada de Preços.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24
horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS , sem qualquer reclamação, retenção ou
ainda, embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito a
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS.
Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na
hipótese de ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada
depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por
nova carta de fiança, que seja aceita por este Departamento.
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............
ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além
disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de
origem.
Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza
por força de disposto no Artigo .................. dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial,
em .......................... do ano ............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia
realizada em ................. .
A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
DAMIANÓPOLIS.
.........................., ......... de ...................... de ..........
Banco ......................................................................

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Local e Data
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS
A/C Comissão Permanente de Licitações
REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial
referente à Tomada de Preços nº 014/2015.
Prezados Senhores,
Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial
para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:
1. O nosso preço global para execução dos serviços é R$ ..................... (....................
..............................................................).
2.

3.

O nosso prazo para a execução dos serviços é de ........... (...............) dias contados a
partir da data de emissão da Ordem de Serviços pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
DAMIANÓPOLIS.
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta ) dias contados a partir da data
de abertura do pressente certame.

4. No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão
de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução
completa dos serviços discriminados nos projetos e na descrição dos serviços
relacionada no ANEXO II do presente Edital.
Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária, o Cronograma FísicoFinanceiro e a Declaração de Sujeição aos Termos do Edital.
Atenciosamente,
Assinatura do Responsável Legal da Empresa

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

.................,inscrito no CNPJ Nº .................................,por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ......................................., portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº...............................
e
do
CPF
nº...................DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,
na condição de aprendiz ( ).

..................................................
(data)

....................................................
(representantelegal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

MODELO DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO
A ........................................................................................................................ de
acordo com o Edital nº 014/15,DECLARA que:
01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual,
bem como de sujeição às condições fixadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
DAMIANÓPOLIS;
02- No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão
de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução
completa dos serviços discriminados nos projetos e na descrição dos serviços relacionada
no ANEXO II do presente Edital.
03- Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as
informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do
prazo previsto;
04- Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada.
05- Autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS proceder quaisquer diligências
junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transações comerciais.
06- Fornecerá, no local de aplicação, toda a mão-de-obra, material e equipamentos
compatíveis com o objeto desta licitação, em atendimento ao cronograma proposto.
07- Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que
apresentar.
08- Manterá no trecho, permanentemente, um Engenheiro Civil que a representará.
09- Garante a disponibilidade do equipamento mínimo, no prazo contratual a ser firmado e que
poderá ser vistoriado, se da conveniência da PREFEITURA MUNICIPAL DE
DAMIANÓPOLIS.
10- Se vencedora desta licitação, caso não tenha, manterá um escritório de representação na
cidade de Goiânia, a ser instalado no máximo 30 (trinta) dias após a homologação desta
licitação.
11- Instalará, na frente de serviço, um alojamento para o pessoal da fiscalização.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

