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CONVITE Nº 001/2016 
 

RECIBO 

  

Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos), em ____/_____/2016, o 

Edital e Anexos da Licitação a ser realizada na modalidade CONVITE, registrada sob o nº 
001/2016 para contratação de pessoa física ou jurídica especializadas na execução de 

serviços multiprofissionais para emissão de laudos técnicos em observância ao Projeto 

da Obra do Campus I da Fundação UNIRG e Centro Universitário UNIRG, situado na Av. 

Antônio Nunes, Lote 06, Setor Alto da Boa Vista (remanescente Loteamento Fazenda 
Santo Antônio, gleba 08, lt 06, segunda etapa Gurupi – TO), de acordo com as condições 

e especificações constantes no respectivo e Edital e seus Anexos.  
 

 Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus efeitos legais. 

 

      Carimbo 

 

                                                            _________________, _____ de ___________ de 2016. 
 

 

 

 

                                                        _______________________________________________ 
                                             (Nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

  

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 

 

NOME DA LICITANTE (por extenso):_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

CNPJ: ___________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:______________________________________________________________________________

_______________ ___________________________________________________________________________ 

TEL/FAX: _____________________________________________________________________________ 

E-MAIL (facultativo): ____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Obs.: Visando comunicação futura entre a Fundação UNIRG e essa empresa, solicitamos 

preencher este recibo de retirada de Edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação 

por meio do fone/fax (63) 3612-7505 ou na sede, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Fundação UNIRG, situada na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor 

Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. A não remessa do Recibo exime-

nos da comunicação de eventuais retificações ocorridas no Edital e quaisquer informações 

adicionais. 
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CONVITE Nº 001/2016  
 

 PREÂMBULO 

A FUNDAÇÃO UNIRG, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 717/2016, CONVIDA este profissional/empresa para 

participar do presente certame licitatório, a ser realizado na MODALIDADE CONVITE, TIPO 
MENOR PREÇO- Por item, COM O VALOR TOTAL ESTIMADO EM R$ 41.818,33 

(quarenta e um mil oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos), a ser realizado no 

dia 28 de Setembro de 2016, às 15h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação 

instalada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, 

quadra 20, lote 01, nº 2.432, 2º piso, 4º corredor, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 

77.423-250, Gurupi/TO.  Os interessados devem apresentar documentação para habilitação 
e proposta para a prestação do serviço, objeto do presente Instrumento Convocatório, até a 

data, horário e local da realização da referida Licitação, ou na mesma hora do primeiro dia 

útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. A presente Licitação será 

processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e alterações posteriores e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as 
condições estatuídas neste Instrumento Convocatório e pelo Processo Administrativo nº 

2016.02.010357.  

 

 Poderão participar desta Licitação os profissionais/empresas do ramo pertinente 

ao objeto e que satisfaçam todas as exigências do Convite nº 004/2014 e seus Anexos e que 

tenham sido convidadas pela Administração para retirar Edital, bem como as não 
convidadas que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 

horas da data aprazada para apresentação das propostas. Quanto à participação de 

pessoas jurídicas, será exclusiva para microempresa e empresas de pequeno porte. 

  

1 - DO OBJETO 

 
Contratação de pessoa física ou jurídica especializadas na execução de 

serviços multiprofissionais para emissão de laudos técnicos em observância ao Projeto 

da Obra do Campus I da Fundação UNIRG e Centro Universitário UNIRG, situado na Av. 

Antônio Nunes, Lote 06, Setor Alto da Boa Vista (remanescente Loteamento Fazenda 

Santo Antônio, gleba 08, lt 06, segunda etapa Gurupi – TO), de acordo com as condições 

e especificações constantes neste Instrumento e Anexos.    
 

2 – DA HABILITAÇÃO 

 

2.1 A habilitação será demonstrada pelos documentos relacionados nos itens abaixo, 

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da Administração, devendo no referido caso o licitante apresentar os 

originais durante a sessão, para a devida conferência, sendo que a apresentação do 

original não substitui documentos que não constem no envelope.  

 

2.2 A Comissão verificará na abertura da licitação, a habilitação jurídica da licitante, que 

será demonstrada pelos seguintes documentos, na hipótese do licitante ser pessoa jurídica: 
I – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

II – 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; 

III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 

 

2.3 A habilitação fiscal/econômica será exteriorizada pelos documentos abaixo 

relacionados: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  
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b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou Declaração de Enquadramento 
validada pela junta comercial do estado-sede da licitante, de que cumpre os requisitos legais 

para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando aptas a 

usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006. A 

Certidão/Declaração deverá ser emitida para o presente exercício (ano 2016). 

  
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 

pelo órgão competente;  

 

d) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

e) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitante; 
 

f) Certidão Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.45 2, de 1o de maio de 1943 (Lei nº. 12.440 de 07 

de julho de 2011).  

 

2.4 Qualificação Econômico-financeira: 

 

a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da empresa. 

 

2.5 Qualificação Técnica: 

A habilitação quanto à qualificação técnica deverá ser demonstrada pelos seguintes 

documentos: 
2.5.1 Apresentar um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecida(s) por 

órgão da Administração Pública, em nome do corpo técnico indicado pela 

empresa licitante, comprovando a execução, pelo (s) profissional (is) indicado, 

de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação. 

 

2.5.2 A comprovação do vínculo do(s) profissional(ais) qualificado (s) com a licitante 
poderá ser feita por meio de:  

a) Relação empregatícia comprovada através de cópia autenticada ou original da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS do profissional ou Livro de Registro 

de Empregado, que demonstre a identificação do profissional; ou 

b) Contrato ou Pré-Contrato de prestação de serviços de profissional autônomo 
celebrado de acordo com a legislação civil comum; ou,  

c) Ato Constitutivo e alterações (Estatuto/Contrato Social etc.) quando o profissional 

técnico for dirigente ou sócio da empresa licitante e certidão de registro no Conselho 

Profissional competente devidamente atualizada e vigente; 

d) Outro documento legal que demonstre sua disponibilidade para execução do objeto 

licitado. 
2.5.2.1 O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata este capítulo 

deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição 

por profissional (ais) de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração, nos termos do § 10º art. 30 da lei nº 8.666/93.  
 

2.6  Outras Comprovações:  

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que não possui em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal (Modelo no Anexo V); 
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração (Modelo no Anexo III). 

 

2.7 Os demais documentos de que tratam os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações e 
Contratos ficam dispensados, conforme estabelece o artigo 32, § 1º, da mencionada Lei (Lei 

nº 8.666/1993 e alterações posteriores). 

 

2.8 No caso do licitante ser pessoa física, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:  

I – Documento de identificação com foto; 
a) São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo novo, com foto, que não esteja vencida, ou no máximo com 

30 dias de vencimento a contar da data de apresentação da mesma), passaporte, carteiras 

funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por 
lei federal. 

II– Certidão Negativa de Débito Municipal (CND Municipal);  

III – Comprovante de endereço residencial e/ou profissional. Ficará comprovado o endereço 

residencial e/ou profissional através da apresentação de comprovante em nome do licitante; 

V – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União; 
VI – Certidão de Quitação Eleitoral; 

VII- Comprovante de inscrição na respectiva classe profissional. 

 

2.8.1 Apresentar um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecida(s) por órgão 

da Administração Pública, em nome do licitante, comprovando a execução, pelo (s) 
profissional (is) indicado, de serviços de características semelhantes ao objeto desta 

licitação, de acordo com sua área de formação. 

 

2.8.2 É obrigatória a apresentação das seguintes declarações: 

I – Declaração expressa da licitante de não ter recebido da Prefeitura Municipal de 

Gurupi ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e 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. (Anexo III) 

 
2.9 Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições competentes, 

quanto aos documentos mencionados neste Convite, nem cópias ilegíveis, mesmo 

autenticadas. 

 

2.10 Todas as provas de regularidade e certidões exigidas que não constarem o prazo de 

validade ou data de vencimento, serão consideradas vencidas 60 (sessenta) dias após sua 
emissão. 

 

2.11 Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem em desacordo os documentos 

necessários à habilitação, bem como as licitantes que estiverem cumprindo as penalidades 

previstas nos Incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 

2.12 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e 

autenticados por autoridade brasileira no país de origem. 

 

2.13 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, deverão apresentar toda a documentação exigida 
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para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (artigo 43, caput, da Lei Complementar nº 123/2006). 

 

2.14 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno porte 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, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 
 

2.15 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.13, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

no 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado a Fundação UNIRG examinar as propostas 

subsequentes e proceder à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 

repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, remanescentes, na ordem de classificação, para declarar o licitante 

vencedor (artigo 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 e artigo 4º, § 4º do Decreto 
nº 6.204, de 5.9.2007).  

 

2.16 A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos, no prazo estabelecido, 

implicará no não cadastramento do profissional e, consequente, a inabilitação para 

participação no pleito. 
 

3 – DA PROPOSTA 

 

3.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

 

a) nome, endereço, CNPJ ou CPF, inscrição estadual e número do Pregão;  
 

b) todas as folhas do documento deverão estar paginadas e rubricadas pelo representante 

legal da licitante; 

  

c) descrição completa do serviço ofertado, necessários ao perfeito detalhamento do objeto, 
em conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste Edital;  

 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e/ou por 

extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 

ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos relacionados à execução do contrato, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; em caso de 

divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros. 

d.1) A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta 

desde que o valor esteja explicitado de outra forma numérica que não reste margem de 
dúvida para efeito de julgamento. 

  

e) Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 

(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão desta licitação. Na hipótese de 

não constar prazo de validade da proposta, caso não haja disposição diversa, será 

considerado o prazo de 60 (sessenta) dias. 
 

f) Dados do responsável para assinatura do Contrato (nome, nacionalidade, estado civil, 

profissão, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail). 

 

3.2- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp147.htm#art1
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3.3 Deverão estar incluídos nos valores ofertados na proposta, todos os custos de 
fornecimento, dentre eles, os encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições 

sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, para o fornecimento do objeto e todas as 

demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado.  

 

3.4 Havendo divergência entre valores prevalecerá o menor valor. Em caso de divergência 
entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em 

algarismos e por extenso será considerado este último.  

3.4.1 Serão corrigidos pela Pregoeira erros de soma e/ou multiplicação dos valores 

totais, conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer os valores de preço unitário 

dos itens e mediante anuência expressa do licitante proponente da respectiva proposta. 

Após a anuência do licitante, a correção será consignada em ata de sessão.  
 

3.5 Serão corrigidos pela Comissão também erros, falhas ou omissões formais considerados 

irrelevantes, e se, inequivocamente não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 

prejuízo à Administração ou não impedir a exata compreensão de seu conteúdo. As 

correções serão efetuadas em obediência ao Princípio da Ampliação da Competitividade e 
Busca de Melhor Proposta.  

3.5.1 As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta. 

 

3.6. Caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa (sócios) 

deva assinar os documentos (conjuntamente) em nome da empresa, a falta de qualquer uma 
delas invalida a proposta apresentada para fins de participação deste Pregão, sendo a 

proposta desclassificada. 

 

3.7 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo no caso de prorrogação ou 

reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, não sendo admitidas, posteriormente, 
alegações de enganos, erros, distrações ou má interpretação por parte da licitante, na 

apresentação da proposta, como justificativas ou reivindicações de quaisquer acréscimos, 

pagamento adicional ou solicitações de reembolsos ou indenizações de qualquer natureza. 

 

3.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado.  

3.8.1. A Comissão poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes 

falhas formais sanáveis e que não afetem ao seu conteúdo.  

 

3.9 A falta de data e/ou rubrica da proposta apresentada poderá ser suprida pelo 
representante credenciado, com poderes para esse ato, presente na sessão de abertura dos 

envelopes de proposta.  

 

4 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
4.1 No dia, hora e local designados neste CONVITE a Comissão Permanente de Licitação 

receberá, em envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos exigidos para 

habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número deste CONVITE e conter, 

respectivamente, as indicações "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE 

PREÇO”, sugerindo-se constar as seguintes descrições: 
 

 

 

 

 

 
 

CONVITE Nº 001/2016 
 

DESTINATÁRIO: COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIRG. 

 
ENVELOPE “A”  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CPF/CNPJ:................................................. 

ENDEREÇO:................................................ 
FONE/FAX:................................................... 

 

CONVITE Nº 001/2016 
 

DESTINATÁRIO: COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIRG. 

 
ENVELOPE “B”  

PROPOSTA DE PREÇO 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CPF/CNPJ:................................................... 

ENDEREÇO:................................................. 
FONE/FAX:................................................... 
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4.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste 
CONVITE. 

 

4.3 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, na 

forma deste Convite. Caso a Comissão julgue necessário poderá suspender a reunião para 

analisar os documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e horário em que voltará 
a reunir-se. 

 

4.4 Ocorrendo a hipótese prevista no Item 4.3, todos os documentos e os envelopes 

contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da 

Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a 

habilitação. 
 

4.5 A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os 

envelopes devidamente rubricados e lacrados. Após a decisão dos recursos eventualmente 

interpostos ou após a desistência em interpor os mesmos, expressa em Ata assinada pelos 

licitantes, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes, 
promovendo-se a abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas 

pela Comissão e pelas licitantes presentes. 

 

4.6 Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e 

propostas, serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as 

propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta Licitação, devendo as atas ser assinadas pelos membros 

da Comissão e por todos os licitantes presentes. 

 

4.7 No julgamento das propostas será considerado vencedor o proponente que satisfizer o 

critério de MENOR PREÇO- por item, desde que atenda às especificações constantes neste 
CONVITE e seus anexos. 

 

4.8 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 

será observado o disposto no § 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste CONVITE, 
bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que 

estiverem acima do valor para a modalidade Convite ou manifestamente inexequíveis. 

 

4.10 Se todos os licitantes forem inabilitados ou se todas as propostas forem 

desclassificadas, a COMISSÃO poderá conceder prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas retificando as causas da 

inabilitação ou desclassificação. 

 

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 A despesa decorrente da prestação do serviço, objeto deste Convite, correrá à conta dos 
recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 

Orçamentária nº 0004.0401.12.364.1241.2083 (Manutenção da Administração Geral) e 

elemento de Despesa nº 3.3.9.0.36.0501.00.000 (outros serviços de terceiros- pessoa 

física) ou 3.3.9.0.39.0501.00.000 (outros serviços de terceiros pessoa jurídica). 

 
6 – DO PAGAMENTO 

 

6.1 O pagamento será efetuado através de rede bancária, de acordo com a prestação do 

serviço, em até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa, mediante a apresentação de 

Nota Fiscal (onde deverá constar número da agência, conta corrente e banco), devidamente 

acompanhada de laudo técnico desenvolvida pelo profissional,  que será conferida e atestada 
por responsável da Fundação UnirG, depois de verificada a regularidade fiscal do contratado 
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6.2 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 pagamentos pendentes, sem que isso gere 

direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

7 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

7.1 A contratação terá vigência iniciada na data da assinatura do instrumento contratual e 

término em 31/12/2016. 

 

8 – DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
8.1 Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o licitante 

vencedor que descumprir as condições deste CONVITE, bem como as contratuais, ficará 

sujeita às seguintes penalidades: 

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 
II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONVITE, a Administração 

poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a. advertência; 

b. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração; 

c. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  
 

8.2 Após cada fase da Licitação, os Autos do Processo ficam automaticamente à disposição 

dos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

8.3 É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, em conformidade com 
o artigo 109, da Lei nº 8.666/93. 

 

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

efeito suspensivo, não o sendo nos demais casos. 

 
8.5 Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Fundação UNIRG, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 

(cinco) dias úteis ou, nesse prazo, encaminhá-los ao Presidente da UNIRG, que devidamente 

informado, fará apreciação e decisão no mesmo prazo. 

 

9 – DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 

9.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou na hipótese da renúncia à 

apresentação dos mesmos, lavrada em ata, será o resultado da licitação submetido ao 

Presidente da Fundação UNIRG para o procedimento de homologação com a devida 

adjudicação do objeto desta Licitação ao vencedor. 
 

9.2 O objeto deste CONVITE será adjudicado ao licitante cuja proposta seja considerado 

vencedor. 

 

9.3 A Adjudicação será feita na totalidade do objeto licitado, considerando-se o menor preço 

apresentado na proposta, desde que atenda às especificações constantes neste Convite e 
respectivos anexos. 
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10 – DO CONTRATO 
 

10.1 O Contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficará 

subordinado às normas da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com a minuta anexa ao 

presente. 

 
10.2 O Adjudicatário será convocado a aceitar e assinar o Contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, a partir de 

comunicado expedido pela Fundação UNIRG. 

 

10.3 O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única, por 

igual período, quando solicitado durante seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Fundação UNIRG. 

 

10.4 A autoridade competente poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar o 

licitante vencedor por despacho fundamentado, sem direito à indenização e ressarcimento e 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quando a Fundação UNIRG tiver notícia de 
qualquer fato ou circunstância, superveniente ou só conhecida após o julgamento da 

presente licitação, que desabone a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa da licitante, assegurada a ampla defesa. 

 

10.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 

a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos (§3º do artigo 64 
da Lei nº 8.666/93). 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documento relativa ao presente CONVITE. 

 

11.2 O resultado desta Licitação será comunicado aos licitantes no local da reunião, no 

mesmo dia ou noutro previamente definido ou, caso não estejam todos  presentes, será 

efetuado mediante publicação no átrio das dependências da Fundação UNIRG. 

 
11.3 Se o licitante vencedor deixar de cumprir o objeto ora licitado, sem justificativa por 

escrito aceita pelo Presidente da Fundação UNIRG, caducará o seu direito de vencedor, 

sujeitando-se às penalidades aludidas na Cláusula 8 deste CONVITE. 

 

11.4 Ocorrendo a hipótese prevista no Item 11.3, o objeto da presente Licitação poderá ser 
adjudicado aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições 

propostas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço e prazo. 

 

11.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá convocar servidores qualificados do 

Órgão para oferecer suporte técnico e/ou jurídico às decisões da Comissão. 

 
11.6 As irregularidades sanáveis que venham a surgir no processo licitatório só importarão 

na sua modificação volitiva do Instrumento Convocatório quando da ocorrência de recursos 

e impugnações que sejam considerados procedentes. 

 

11.7 A presente Licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

11.8 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pela Comissão Permanente 

de Licitação da Fundação UNIRG, estabelecida no Centro Administrativo da Fundação 
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UNIRG, situada na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir 
Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, ou e-mail: cpl@unirg.edu.br. 

 

11.9 Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi-TO para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

desta licitação. 

 
12 – ANEXOS  

 

12.1 São partes integrantes do presente Convite: 

 Anexo I: Termo de referência; 

 Anexo II: Minuta do Contrato; 

 Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de impedimento legal; 

 Anexo IV: Modelo de Declaração de Menor; 

 Anexo V: Modelo da Proposta.  

 Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 

 

Gurupi/TO, aos 02 dias do mês de setembro de 2016. 
 

 

Cristyane de Oliveira Carvalho 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

Fundação UNIRG 

 
 

 

 

 

 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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CONVITE Nº 001/2016 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1- DEMANDANTE: 

 

Fundação Unirg 

Unidade: Presidência 

Responsável: Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

Telefone: (63) 3612-7515 
E-mail: presidencia@unirg.edu.br 

 

2 - OBJETO: 

 

2.1 Contratação de pessoa física ou jurídica especializada na execução de serviços 
multiprofissionais para emissão de laudos técnicos em observância ao Projeto da Obra do 

Campus I da Fundação UNIRG e Centro Universitário UNIRG, situado na Av. Antônio 

Nunes, Lote 06, Setor Alto da Boa Vista (remanescente Loteamento Fazenda Santo Antônio, 

gleba 08, lt 06, segunda etapa Gurupi – TO), em conformidade com as disposições deste 

Termo de Referência e demais Anexos do Edital, abaixo relacionados, que o integram e 

complementam. 
 

3 – JUSTIFICATIVA 

 

No corpo do relatório 006/2011, produzido pelos técnicos do Tribunal de Contas do 

Estado e inserido nos autos 8143/11 – TCE recomendou-se que “fosse realizada a Tomada 
de Contas Especial, tendo em vista as inquestionáveis evidências de superfaturamento da 

obra e improbidade administrativa, com significativos danos ao erário publico municipal de 

Gurupi, TO. Sugeriu-se ainda a aplicação das penalidades previstas em cláusulas 

contratuais, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e as sanções cíveis ou penais 

cabíveis, às empresas envolvidas e, se for o caso da não solução, em curto prazo, de todas 

as irregularidades constatadas neste relatório de inspeção, a imputação de débito, no valor 
total real dos danos, a ser apurada em Tomada de Contas Especial, com laudos periciais, 

elaborados por equipe multidisciplinar (grifei), a todos os responsáveis que contribuíram, 

diretamente e indiretamente, com os prejuízos aos cofres públicos do município de Gurupi – 

 TO”. 

 
Assim sendo, a contratação ora proposta justifica-se em razão da necessidade de 

cumprir aquela recomendação acima exposta e identificar amplamente as condições físicas e 

estruturais atuais das obras do Campus I do Centro Universitário UNIRG, no que concerne 

aos aspectos técnicos conforme segue: 

3.1 A existência de fissuras nas lajes, paredes, vigas e pilares, conforme relatório de 

Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e ainda a não conclusão do objeto 
relativo à obra do Campus I; 

 

3.2 Embasamento técnico a fim de orientar à emissão de opinião no procedimento de 

Tomada de Contas Especial para apurar responsabilidades por possíveis irregularidades na 

execução da obra do Campus I do Centro Universitário UNIRG; 
 

3.3 Considerando ainda que a Fundação UNIRG não dispõe no seu quadro de 

servidores, profissionais técnicos qualificados nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica e Engenharia Ambiental para atender a urgente necessidade da emissão de 

Laudos Técnicos do Novo Campus da UNIRG (Campus I). 

 
 

mailto:presidencia@unirg.edu.br
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4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Item Especificação Quant. Formação Qualificação/ Conhecimentos 
Técnicos 

Valor 
Total 

1 
 

Engenheiro 
Elétricista 

01 

Engenharia 
Elétrica 
com 
situação 
regular 
perante o 
Respectivo 
Conselho 
de Classe. 

Emissão de Laudo Técnico em todo 
cabeamento diverso e/ou estruturado; 
parte e aspectos elétricos da obra; fiação, 
quadros de distribuições, 
transformadores, rede lógica, rede de 
fibra ótica. Com experiência comprovada 
na para Emissão de Laudo Técnico. 
Inclusive com emissão de laudos de 
resistência e qualidade, aferidos por meio 
de estudos técnicos contratados sob sua 
responsabilidade e custo dos itens com 
qualidade questionada em seu estudo ou 

por meio do relatório nº 006/2011 do 
processo 8143/2011 do Tribunal de 
Contas do estado do Tocantins. 

17.033,33 

2 
Engenheiro 
Mecânico 

01 

Engenheiro 
Mecânico 
com 

situação 
regular 
perante o 
Respectivo 
Conselho 
de Classe 

Emissão de Laudo Técnico de Máquinas, 
elevador, materiais e/ou estruturas e 
sistemas com relação à resistência e 
qualidade de materiais empregados na 
obra, estrutura, e inclusive sistema de 
prevenção e combate a incêndio, dentre 
outros. . Inclusive com emissão de 

laudos de resistência e qualidade, 
aferidos por meio de estudos técnicos 
contratados sob sua responsabilidade e 
custo dos itens com qualidade 
questionada em seu estudo ou por meio 
do relatório nº 006/2011 do processo 
8143/2011 do Tribunal de Contas do 
estado do Tocantins.  Experiência 
comprovada na atuação 
 

14.416,67 

3 
Engenheiro 
Ambiental 

01 

Engenheiro 
Ambiental 
com 
situação 
regular 
perante o 
Respectivo 
Conselho 
de Classe 

Emissão de Laudo Técnico de Impacto 
Ambiental sobre questões relativas meio-
ambiente em toda área da obra do 
Campus I e demais aspectos 
relacionados ao local da construção da 
obra. Inclusive com emissão de laudos de 
resistência e qualidade, aferidos por meio 
de estudos técnicos contratados sob sua 
responsabilidade e custo dos itens com 
qualidade questionada em seu estudo ou 
por meio do relatório nº 006/2011 do 
processo 8143/2011 do Tribunal de 

Contas do estado do Tocantins. 
Experiência comprovada na atuação. 

10.368,33 

VALOR TOTAL: R$ 41.818,33 (quarenta e um mil oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos) 

 

5 – DA ESTIMATIVA 

 
5.1 O valor total estimado previsto para realização dos serviços é R$ 41.818,33 (quarenta e 

um mil oitocentos e dezoito reais e trinta e três centavos). 

 

6. LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSÃO DOS LAUDOS 

 

6.1 O levantamento das informações para emissão dos laudos consiste na opinião técnica 
sobre as condições da estrutura da obra do Campus I identificando e apontando falhas em 
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elementos estruturais em conformidade com os apontamentos do Relatório de Auditoria do 
Tribunal de Contas do Estado nº 06/2011. 

 

6.2 Os laudos deverão conter todas as informações e detalhamentos necessários à 

compreensão e análise da estrutura, com a indicação, das plantas de todas as anomalias 

identificadas (trincas, fissuras, deformações, corrosão, etc). Também em conformidade com 
o apontado no Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado nº06/2011. 

 

6.3 Todos os laudos deverão, ainda, ser acompanhados do respectivo registro fotográfico de 

todas as anomalias, relacionando as fotografias com os locais indicados nas plantas; 

 

6.4 O(A) contratado(a) deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e 
responsabilidade, toda a mão-de-obra, material e equipamentos necessários à identificação 

dos elementos estruturais embutidos (escadas, andaimes, furadeira, talhadeira, etc), bem 

com aos reparos, limpeza e retirada dos resíduos decorrentes da prospecções; 

 

6.5 Os serviços deverão ser executados sem prejuízo do funcionamento das unidades 
(coordenações de curso, salas de aula e unidades de apoio) instaladas no prédio, ainda que, 

para tanto, tenham de ser realizados fora do horário do expediente (segunda a sexta-feira, 

das 8h às 18h) mediante autorização prévia da UNIRG; 

 

6.6 O trabalho deverá ser entregue em papel sulfite e em meio magnético; 

 
6.7 A planilha orçamentaria que trata dos serviços de engenharia civil para efeito de opinião 

técnica por meio de laudo, deverá seguir os itens constantes no Relatório 06/2011 do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, o qual consta nos autos 8143/2011- TCE, em que 

o engenheiro deverá opinar sob as condições físicas e quantitativos em relação aos projetos 

originais a serem disponibilizados por esta Fundação, os quais também foram usados como 
parâmetros para os técnicos do Tribunal de Contas na auditoria realizada à época. 

 

7 - DO LAUDO 

 

7.1 Deverão ser elaborados laudos de acordo com cada área técnica, devendo guardar 

estrita observância às questões de quantidade, qualidade, especificações, valores (quando 
houver), comprometimento ou não da obra (quando houver), intervenções e execução da 

obra, justificativas e embasamentos técnicos e conclusões finais sobre os aspectos gerais no 

que diz respeito a cada área de atuação dos respectivos técnicos. 

 

7.2 Os Laudos Técnicos serão desenvolvidos por cada profissional da área técnica, porém, 
devendo observar orientações complementares dos membros da Comissão de Tomada de 

Contas Especial da Fundação UNIRG; 

 

7.3 Todos os laudos deverão atender as especificações contidas em memoriais descritivos 

original da obra (em anexo) e/ou Relatórios Internos e Projetos da Obra do Campus I, 

disponibilizados pela Fundação Unirg, bem como, ter por base o Relatório 06/2011 do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, o qual consta nos autos 8143/2011 – TCE. 

 

7.4 Os respectivos Laudos deverão seguir os melhores padrões técnicos em observância às 

normas da ABNT, Portarias e/ou Resoluções do CREA/CONFEA. 

 
7.5 Todos os Laudos deverão ser devidamente rubricados e assinados com a devida 

identificação do responsável técnico, devendo ser juntada a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica com comprovação de recolhimento junto ao CREA/TO. 

 

8 – DAS VEDAÇÕES RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS JUNTO A 

FUNDAÇÃO UNIRG 
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8.1 Não poderão participar do certame, qualquer técnico ou engenheiro que tenha emitido 
laudos, anotações de responsabilidades técnicas, pareceres, ou qualquer outro documento 

que demonstre sua ligação técnica à elaboração de projetos, planejamento ou execução da 

obra do Campus I mencionados em relatórios de auditoria relativos a esta Fundação. 

 

9 – PRAZO PARA ENTREGA 
 

9.1 - O prazo de entrega dos serviços referentes aos Laudos de Engenharia Elétrica, 

Mecânica e Ambiental a serem contratados deverão ser de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da autorização dos Serviços enviado pelo Departamento de 

Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG; 

 
9.2 A entrega dos serviços será considerada somente após o aceite do Fiscal do Contrato e 

da Comissão de Tomada de Contas Especial.  

 

10. EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
10.1 A contratação será efetivada por meio do Contrato de Prestação de Serviço com 

duração de 30 (trinta) dias, da qual o adjudicatário será comunicado por telefone ou e-mail. 

  

11 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

11.1 Executar o contrato, observando rigorosamente os termos contratados e os 
procedimentos técnicos e qualidade aplicáveis em observância às normas da ABNT e demais 

normas aplicáveis. 

 

11.2 Cumprir com os prazos previstos neste Termo de Referência. 

 
11.3 Cumprir fielmente o presente Contrato, de forma que os serviços contratados sejam 

entregues OBSERVANDO as normas adotadas pela Contratante. 

 

11.4 O profissional CONTRATADO obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação 

durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão. 

 
11.5 Serão de responsabilidade de cada profissional o devido recolhimento e emissão de das 

Anotações de Responsabilidade Técnica de cada laudo em específico com comprovação de 

pagamento recolhimento junto ao CREA/TO. 

 

11.6 Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e quaisquer dano que venha causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos 

serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos 

indiretos ou lucros cessantes. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
12.1 Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estipuladas no Contrato.  

 

12.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços objeto do 

contrato, com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, comunicando ao CONTRATADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas; 

 

12.3 Atestar a execução do objeto do Contrato por meio do responsável designado. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO 
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14.1 Os serviços serão recebidos e fiscalizados por servidor responsável (fiscal de contrato) 
designado pela Fundação UNIRG que fará as devidas conferências para adequada entrega 

dos serviços. 

 

Gurupi, 31 de agosto de 2016. 

 

 

Elaborado por:                                                        Gestor Imediato: 

 

 

 
 

 

Ordenador da Despesa: 

(original assinado por) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(original assinado por) 

Luciana Ribeiro Alves Costa 
Administradora 

(original assinado por) 

Danielle Mesquita Ramos de Oliveira 
Diretora Adm. e Financeira 

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

Presidente da Fundação UNIRG 
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CONVITE Nº 001/2016 
 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _________/2016 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE ENGENHARIA, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO 

UNIRG E _____________________. 

 

 
CONTRATANTE:  FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de 

direito público, entidade da administração descentralizada do 

município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, 

com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir 

Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado por seu 
Presidente Antônio Sávio Barbalho do Nascimento, brasileiro, 

solteiro, advogado, RG 616.172 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 

244.010.481-72 e, residente e domiciliado nesta Cidade. 

  

CONTRATADA: _______________________________________ pessoa física/jurídica, 

nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF sob o nº 
___________________, e RG nº ____________________. 

_______________________________, residente e domiciliado no endereço 

_________________________, resolvem celebrar o presente Contrato, que 

se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

1.1 O presente Contrato decorre de adjudicação da Carta Convite nº 001/2016, na forma da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e ato de ratificação da Senhora Presidente da 

Fundação UNIRG, conforme Termo de Homologação da Presidência da Fundação Unirg 
de nº___/2016, datado de ___/___/2016, constante no Processo Administrativo nº 

2016.02.010357, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
2.1 O objeto do presente Contrato é a para contratação de pessoa física ou 

jurídica especializadas na execução de serviços multiprofissionais para emissão de 

laudos técnicos em observância ao Projeto da Obra do Campus I da Fundação UNIRG e 

Centro Universitário UNIRG, situado na Av. Antônio Nunes, Lote 06, Setor Alto da Boa 

Vista (remanescente Loteamento Fazenda Santo Antônio, gleba 08, lt 06, segunda 
etapa Gurupi – TO), sem qualquer vínculo empregatício ou responsabilidades decorrentes 

da legislação trabalhista. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ ... (valor por extenso). O pagamento será 

efetuado através de rede bancária, de acordo com a execução do serviço prestados, em até 
30 (trinta) dias após a liquidação da despesa, mediante a apresentação de Nota Fiscal (onde 

deverá constar número da agência, conta corrente e banco), devidamente acompanhada de 

laudo técnico desenvolvida pelo profissional, que será conferida e atestada por responsável 

da Fundação Unirg, depois de verificada a regularidade fiscal do contratado. 

 



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro 

Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 
3612-7515/7517 

cpl@unirg.edu.br 

 

 

 Pág. 17 de 25 

3.2 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 pagamentos pendentes, sem que  isso gere 

direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

3.4 Fica expressamente estabelecido  que o preço contratado inclua os custos diretos e 
indiretos para a completa execução do serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS TRIBUTOS 

 

4.1 É da inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e/ou encargos 

sociais decorrentes deste Contrato. 
 

4.2 A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os 

tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas 

retidas, nos prazos legais. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 A despesa decorrente da prestação do serviço, objeto deste Convite, correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 

Orçamentária nº 0004.0401.12.364.1241.2083 (Manutenção da Administração Geral) e 

elemento de Despesa nº 3.3.9.0.36.0501.00.000 (outros serviços de terceiros- pessoa 
física) ou 3.3.9.0.39.0501.00.000 (outros serviços de terceiros- pessoa jurídica). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

 

6.1 A contratação terá vigência iniciada na data de assinatura do instrumento contratual e 
término em 31/12/2016. 

 

6.2 O prazo de entrega dos serviços referentes aos Laudos de Engenharia Elétrica, Mecânica 

e Ambiental a serem contratados deverão ser de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir do recebimento da Autorização de Serviços enviado pelo Departamento de Compras e 

Suprimentos da Fundação UNIRG. 
 

6.3 A entrega dos serviços será considerada somente após o aceite do Fiscal do Contrato e 

da Comissão de Tomada de Contas Especial.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

7.1 Prestar os serviços em conformidade com as normas deste Contrato e legislação 

pertinente. 

 

7.2 Responsabilizar-se pelos serviços prestados, obrigando-se a reparar exclusivamente à 

sua custa e dentro dos prazos estabelecidos, eventuais erros, falhas, omissões e 
quaisquer outras irregularidades porventura verificadas na execução dos mesmos, bem 

como ressarcir à CONTRATANTE por danos e prejuízos decorrentes. 

 

7.3. – Assumir total e integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar, bem como pelos danos decorrentes de realização destes trabalhos; 
 

7.4 O CONTRATADO submeter-se-á à fiscalização da CONTRATANTE sem que isso 

signifique sua desobrigação quanto à perfeita execução do objeto contratual;  

 

7.5 Serão de responsabilidade de cada profissional o devido recolhimento e emissão de das 

Anotações de Responsabilidade Técnica de cada laudo em específico com comprovação de 
pagamento recolhimento junto ao CREA/TO. 
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7.6 O CONTRATADO responderá por qualquer prejuízo que causar ao patrimônio da 
CONTRATANTE, servidores desta ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou 

dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos e/ou indenizações 

cabíveis e assumindo o ônus decorrente, independentemente de outras cominações 

contratuais e/ou legais a que estiver sujeita 

 
7.9 É vedado ao CONTRATADO ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e 

deveres do presente Contrato, sem o consentimento expresso e por escrito da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS LAUDOS 

 
8.1 Deverão ser elaborados laudos de acordo com cada área técnica, devendo guardar estrita 

observância às questões de quantidade, qualidade, especificações, valores (quando houver), 

comprometimento ou não da obra (quando houver), intervenções e execução da obra, 

justificativas e embasamentos técnicos e conclusões finais sobre os aspectos gerais no que 

diz respeito a cada área de atuação dos respectivos técnicos. 
 

8.2 O Laudo Técnicos serão desenvolvidos por cada profissional da área técnica, porém, 

devendo observar orientações complementares dos membros da Comissão de Tomada de 

Contas Especial da Fundação UNIRG; 

 

8.3 Todos os laudos deverão atender as especificações contidas em memoriais descritivos 
original da obra (em anexo) e/ou Relatórios Internos e Projetos da Obra do Campus I, 

disponibilizados pela Fundação Unirg, bem como, ter por base o Relatório 06/2011 do 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, o qual consta nos autos 8143/2011 – TCE. 

 

8.4 Os respectivos Laudos deverão seguir os melhores padrões técnicos em observância às 
normas da ABNT, Portarias e/ou Resoluções do CREA/CONFEA. 

 

8.5 Todos os Laudos deverão ser devidamente rubricados e assinados com a devida 

identificação do responsável técnico, devendo ser juntada a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica com comprovação de recolhimento junto ao CREA/TO. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 Proporcionar condições para que o CONTRATADO possa executar os serviços dentro das 

normas estabelecidas neste Contrato. 

 
9.2 Fornecer todas as informações necessárias, documentos, dirimir dúvidas e orientar o 

CONTRATADO em todos os casos omissos, quando indispensáveis à perfeita execução dos 

serviços. 

 

9.3 FISCALIZAR a execução dos serviços por meio de servidor especificamente designado 

para tal fim, o qual deverá comunicar ao CONTRATADO quaisquer irregularidades na 
execução contratual. 

 

9.4 Autorizar livre acesso do CONTRATADO às suas dependências. 

 

9.5 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

 

9.6 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 

 

9.7 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências do 

Edital; 
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9.8 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

 

9.9 Receber e Aprovar os serviços prestados em conformidade com as exigências do edital e 

legislação pertinente, do Termo de Referência e deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE poderá sujeitar a 

CONTRATADA às penalidades seguintes: 

 

I- Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
adjudicado; 

II - Pela inexecução total ou parcial das condições deste Instrumento, a 

Administração poderá garantida a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a. Advertência; 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, a juízo 
da Administração; 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento 

de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

 

10.2 A aplicação das multas e penalidades dependerá de Processo Administrativo com 

ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
 

10.3 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis ou de processo administrativo. 

 

10.4 Após encerramento do Processo Administrativo, a CONTRATADA será notificada, por 

escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias 
úteis dessa notificação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

11.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 
bilateralmente, mas sempre atendida a conveniência Administrativa. Isso sempre com prévio 

aviso de, pelo menos 10(DEZ) dias. 

 

11.2 A critério da CONTRATANTE, caberá a rescisão do Contrato, além dos motivos 

especificados no art. 78 da Lei n. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, no caso de insolvência civil ou ainda caso este: 
I – descumpra quaisquer de suas obrigações contratuais; 

II – transfira a terceiros, ainda que em parte, a execução do contrato, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes, o 

Foro da cidade de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

12.2 Por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo 
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nomeadas, reconhecendo o CONTRATADO os direitos da Administração, previstos no artigo 
58, da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

Gurupi/TO, ___ de ____________ de 2016. 

 
 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIRG 

Antônio Sávio Barbalho do nascimento 
CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA 

Representante legal 
CONTRATADO 

 

 

 
 

 

Testemunhas: 

 

1________________________________________________CPF__________________________________ 

 
2________________________________________________CPF__________________________________ 
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CONVITE Nº 001/2016 
 

 ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES, NO ENVELOPE 

“A”, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 

 

 
Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar da Carta Convite nº 

001/2016 da Fundação UNIRG, que a ______________________________________ : 

 

a) Não se encontra suspensa temporariamente de participar de licitações ou de 

contratar com o Poder Público; 
b) Não está impedida de transacionar com a administração pública municipal ou 

qualquer das entidades da administração pública; 

c) Não se encontra, a qualquer título, sujeita a declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com o Poder Público; 

d) Não se encontra, nos termos da legislação em vigor e/ou da Carta Convite nº 

001/2016, sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento 

possa decorrer. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 
 

 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2016. 

 

 

 
 

__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal 

 

 
 

 

Obs.: A Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para Licitar é meramente 

exemplificativa e deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado 

da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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CONVITE Nº 001/2016 
 

ANEXO IV 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

_________________________________________ (razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob 
nº. ____________, com sede no endereço ________________________________ declara que 

cumpre o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal que trata da 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos. 
 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

 

 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2016. 
 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obs.: A não apresentação da Declaração do Menor é caso de inabilitação sendo que a 

mesma deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 
empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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CONVITE Nº 001/2016 
 

ANEXO V: MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Fundação UNIRG  

 
Proposta que faz a pessoa física/jurídica _______________________________, inscrita no 

CPF/CNPJ nº _________________________, residente e domiciliado no(a) 

_________________________________, em conformidade com o Convite nº 001/2016. 

 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, contratação de pessoa 

física ou jurídica especializadas na execução de serviços multiprofissionais para 
emissão de laudos técnicos em observância ao Projeto da Obra do Campus I da 

Fundação UNIRG e Centro Universitário UNIRG, situado na Av. Antônio Nunes, Lote 

06, Setor Alto da Boa Vista (remanescente Loteamento Fazenda Santo Antônio, gleba 

08, lt 06, segunda etapa Gurupi – TO), descritos no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA: 
 

Item Especificação Quant. Formação Qualificação/ 

Conhecimentos 

Técnicos 

Valor Total 

1 

 

Engenheiro 

Eletricista 
01 

Engenharia 

Elétrica 

com 

situação 

regular 
perante o 

Respectivo 

Conselho 

de Classe. 

Emissão de Laudo 

Técnico em todo 

cabeamento diverso 
e/ou estruturado; parte 

e aspectos elétricos da 

obra; fiação, quadros de 

distribuições, 

transformadores, rede 

lógica, rede de fibra 
ótica. Com experiência 

comprovada na para 

Emissão de Laudo 

Técnico. Inclusive com 

emissão de laudos de 
resistência e qualidade, 

aferidos por meio de 

estudos técnicos 

contratados sob sua 

responsabilidade e 

custo dos itens com 
qualidade questionada 

em seu estudo ou por 

meio do relatório nº 

006/2011 do processo 

8143/2011 do Tribunal 

de Contas do estado do 
Tocantins. 

 

 

 
 

 

 

 

 

R$.... 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

Valor total 

 
Dados da Pessoa Física/Jurídica: 

Nome: ___________________________________________________________________________________; 

CPF/CNPJ nº:____________________________________________________________________________; 

Endereço: _______________________________________________________________________________; 
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Fone: _______________________ Email:______________________________________________________; 
CEP: ________________ Cidade:__________________________________________ Estado:__________; 

 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: ___________________________________________________________________________________; 

Estado Civil: ______________________________ Profissão: ____________________________________ 
RG nº:________________________________ CPF nº:___________________________________________ 

Fone: ____________________________________________________________________________________ 

 

Prazo de validade da proposta: ___________________ (não inferior a 60 dias), contado da 

data da entrega de seu respectivo envelope. 

 
Prazo para execução dos serviços: 30 dias. 

 

 

Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 

 
_________________________________________ 

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 

 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo, não sendo 

necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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CONVITE Nº. 001/2016 

 

ANEXO VI 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ 

no _______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em 
especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

na mencionada Lei. 

 

Declaro, 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. 

 

 

 

 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2016. 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obs.: A Declaração é meramente exemplificativa e deverá ser apresentada no papel 
timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição 

do cabeçalho da Fundação UNIRG. 

 

 


