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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FOCÍLIDES CARVALHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023
DISPENSA N° 004/2023
BASE LEGAL: Art. 75, §3.º, Lei Federal n. 14.133/2021.

INTERESSE: Obter propostas de MENOR PREÇO POR ITEM, de 
eventuais interessados, selecionando a mais vantajosa, para o objeto pretendido.

OBJETO PRETENDIDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 
NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO/TO, conforme especificações constantes 
do ANEXO I, deste Aviso.

As propostas  devem conter os dados da proponente (CPF, RG, 
endereço, telefone, responsável pelo orçamento e assinatura), e devem ser 
entregues na Sala da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Centenário/TO no endereço: Avenida Ulisses Guimarães, nº 390, Centro 
– Centenário – TO, CEP 77.723-000 juntamente com:  Ato Constitutivo 
(Estatuto ou Contrato Social, Requerimento Empresarial - devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI)  CNPJ, documento comprobatório 
de seu(s) administradores) certidões (FGTS, TRABALHISTA, FEDERAL, 
MUNICIPAL, ESTADUAL) da sede da licitante, comprovação de registro 
junto ao CREA.  

As propostas e documentos de habilitação descritos, devem ser 
entregues até o prazo de encerramento previsto abaixo.

PRAZO DE ENCERRAMENTO: 01/02/2023 até às 14:00 horas.

Centenário/TO, 27/01/2023.

FOCILIDES CARVALHO SILVA 
PREFEITO 

ANEXO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2023
DISPENSA N° 04/2023

BASE LEGAL: Art. 75, §3.º, Lei Federal n. 14.133/2021.

ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO

VALOR TOTAL 
ESTIMADO

01 SRV CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA 
COBERTA NO MUNICÍPIO 
DE CENTENÁRIO/TO.

R$27.665,33 R$ 27.665,33

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 27.665,33 (VINTE E SETE 
MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS 
CEDNTAVOS 

Centenário/TO, 26/01/2023.

FOCILIDES CARVALHO SILVA 
PREFEITO 

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE 
CENTENÁRIO/TO

JUSTIFICATIVA
A contratação tem por finalidade atender as necessidades da Secretaria 

de Administração tendo em vista queno ano de 2022 o municío de Centenário 
cadastrou junto ao Governo do Estado do Tocantins um projeto de autoria do 
então engenheiro do município contudo conforme os relatórios emitidos pelo 
Governo do Estado do Tocantins o projeto foi rejeitado devido as inconsistências 
presentes no mesmo. Assim diante do fato de que o município necessita de tal 
obra não possuindo em seu quadro servidor apto a elaborar um novo projeto 
e diante do fato de que o Pregão Presencial n.º 001/2023 cujo o objeto é a 
contratação de tal prosissional contudo o mesmo foi frustado sendo republicado. 
Fato este que prejudica o andamento do convêcnio podendo trazer prejuísos 
ao município de chegar a perder o convênio em questão. Assim opta-se pela 
intenção de contratação em tela conforme as disposições da lei 14.1333/2021

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Características Mínimas solicitadas: 
A contratada deverá apresentar o projeto arquitetônico; 
A contratada deverá apresentar o projeto estrutural metálico 

abrangendo fundação telhado e alambrado; 
A contratada deverá apresentar o projeto estruturar de piso;
A contratada deverá apresentar o projeto hidráulico (pluvial);
A contratada deverá apresentar o projeto elétrico
A contratada deverá apresentar o projeto de combate a incêndio 
A contratada deverá apresentar as planilhas orçamentárias assim como 

também o memorial descritivo;
3.1.2 Os projetos deverão ser entregues em formatos eletrônicos e 

impressos à Contratante. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço por item.

5. DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços 

devidamente executados no formato de 20% do valor como entrada 60% do 
valor na entrega dos projetos e 20% no ato de conformação da aprovação junto 
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ao órgão responsável pelo convênio. 

O pagamento será feito por meio de depósito na conta corrente da 
CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal de serviço, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar 
como beneficiário/cliente, da Fatura/Nota Fiscal correspondente, emitida sem 
rasuras, a Prefeitura Municipal de Centenário, CNPJ nº 37.420.676/0001-44, e 
ainda, os números do banco, da agência e da conta corrente da CONTRATADA 
e a descrição clara e sucinta do objeto.

Sobre o valor da nota fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções 
dos valores devidos ao INSS e dos impostos e das contribuições previstas na 
Instrução Normativa SRF nº 1234/12.

A CONTRATADA deverá, ainda, juntamente com a nota fiscal, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos conforme art. 72, inciso V da Lei Federal nº 14.133, 1º de abril de 2021.

A CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 
pagamento se, no momento da aceitação, os serviços não estiverem em 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.

A fim de atestar a conformidade com as especificações à área 
demandante deverá emitir o aceite específico e prévio à emissão da nota fiscal 
relativa à execução;

As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com a ordem de 
serviços.

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora, nos 
locais da prestação dos serviços, desde que identificados;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitado pelos empregados da licitante vencedora;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
Contratada, de acordo com o Termo de Referência e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no 
prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O contratado deverá prestar os serviços do objeto dentro das normas 
estipuladas pela contratante;

Não transferir a terceiro, por qualquer forma a entrega/realização dos 
serviços sem o prévio consentimento por escrito da contratante;

Executar os serviços do objeto deste contrato nos termos estabelecidos 
pela contratante;

Disponibilizar para a prestação dos serviços somente profissionais 
devidamente qualificados, objetivando lograr êxito e segurança, avocando para 
si toda a responsabilidade de forma a resguardar o Município de eventuais 
prejuízos decorrentes;

Responsabilizar-se-á a Contratada por todos os prepostos que atuarem 
nos serviços ora contratados, indenizando o Contratante, em caso de culpa ou 
dolo;

A Contratada assume integral responsabilidade por eventuais multas 
decorrentes de atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se o ocasionado 
por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os 
procedimentos, de defesa administrativa;

A Contratada não assume nenhuma responsabilidade pelas 
consequências de informações, declarações que lhe forem apresentadas, bem 
como por omissões próprias da Contratante ou decorrente do desrespeito à 
orientação prestada;

Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a contratada 
é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que vier a causar ao 
Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, sem 
quaisquer ônus para o Município Contratante.

9. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
A contratada fica sujeita as sanções previstas no Art. 156 da Lei 

Federal n° 14.133/2021.

Centenário/TO 25 de janeiro de 2023.

FOCILIDES CARVALHO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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