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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida 
Santa Luzia/Minas Gerais – CEP: 33045-090 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

Razão Social:_________________________________________________________________ 

CNPJ nº:_____________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________ Estado: _______ Telefone/Fax:____________________ 

Pessoa para contato:___________________________________________________________ 

Telefones: Fixo____________________________ Celular_____________________________ 

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local:_________________, _____ de ________________ de 2015 

___________________________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento 
de Compras e Licitações por meio do e-mail: silviaangela@santaluzia.mg.gov.br  

A não remessa do recibo exime ao Departamento de Compras e Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais.  
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar, 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015, cujo edital se encontra à disposição 
dos interessados para exame e aquisição na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na 
Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFOR MA DO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO do Distrito Sede do Município de Sant a Luzia 

O conhecimento das propostas e o início de julgamento dar-se-ão às 09:30 HORAS DO DIA 
07/01/2016.  

 

Santa Luzia, 03  de Dezembro  de 2015.  

 

SILVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, por meio de sua Comissão Permanente de Licitações, 
torna público, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS , sob 
o regime de execução de EMPREITADA POR VALOR GLOBAL , do tipo "MENOR PREÇO" , 
para a execução dos serviços de que trata o OBJETO, mediante as condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos.  

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

LOCAL: AVENIDA VIII, Nº 50 – SANTA LUZIA/MG – CEP: 33.045-090. 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES: ATÉ ÀS 09:00 H do dia  07 /01/2016 no setor de 
protocolo da Prefeitura de Santa Luzia.  

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 09:30 H do dia  07/01/20 16, no Departamento de 
Licitações – Sala 38  

1.1. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Tomada de 
Preços, com respeito a:  

1.1.1. Recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”;  

1.1.2. Abertura dos envelopes “Habilitação”;  

1.1.3. Devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas;  

1.1.4. Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.  

1.2. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante 
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais e em jornal local de grande circulação pelo menos 
por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, 
mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a:  

1.2.1. Habilitação ou inabilitação da licitante;  

1.2.2. Julgamento das propostas;  

1.2.3. Resultado de recurso porventura interposto;  



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

1.2.4. Resultado de julgamento desta Tomada de Preços.  

1.3. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das Condições deste edital e de 
outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a data 
estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta”.  

1.4. A resposta da Comissão Permanente de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado 
será divulgada mediante envio de e-mail a todas as participantes conhecidas até o momento do 
envio.  

2. DO OBJETO 

A  presente Tomada de Preços tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO  POLIESPORTIVO do 
Distrito Sede do Município de Santa Luzia, conforme as especificações técnicas constantes 
dos Anexos deste edital.  

3. DO VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE 

3.1. O limite de despesas para o contrato será de R$ 562.250,08 (Quinhentos e sessenta e 
dois mil, duzentos e cinquenta reais e oito centavo s).  

3.2. Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1(um) ano após a 
apresentação da proposta, os preços poderão ser reajustados a partir desta data, para cobrir 
flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada 
no índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a 
aplicação da seguinte fórmula de reajuste:  

R = (I1 – I0)/I0 x V  

Onde:  

R = Reajuste  

I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento  

I0 = índice do mês da apresentação da proposta  

V = Valor da fatura a ser reajustada  

I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Obras Rodoviárias.  
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4. DAS LICITANTES 

4.1. Poderão participar desta Tomada de Preços pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, cadastradas junto a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, ou que apresentarem 
toda documentação exigida para cadastro até o 3º(terceiro) dia útil anterior a data do 
recebimento das propostas , observadas as necessárias qualificações.  

4.2. Não poderão participar desta Tomada de Preços:  

4.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.2.2. As empresas suspensas de contratar com a Administração e as declaradas 
inidôneas de contratar com quaisquer dos órgãos da Administração Pública.  

4.2.3. Impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia; 

4.2.4. Com falência decretada;  

4.2.5. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.  

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

5. DO PROCEDIMENTO 

5.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes de 
“Habilitação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.  

5.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não 
ser como ouvinte.  

5.3. Uma vez iniciada as aberturas dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” não serão 
permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta Tomada de 
Preços, ressalvado o disposto neste edital.  

5.4. Na sessão de abertura, os envelopes contendo os documentos relativos às habilitações 
serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que 
fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todas as 
licitantes ou por seus representantes legais presentes.  

5.5. Abertos os envelopes relativos às “Habilitações”, a Comissão Permanente de Licitação, a 
seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, 
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os 
envelopes “Proposta”, devidamente fechados.  
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5.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos 
envelopes de “Habilitações”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta 
Tomada de Preços ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior.  

5.7. Será então, suspensa a reunião, para análise da documentação ou realização de 
diligências ou consultas, após as quais a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 
licitante.  

5.8. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 
Comissão Permanente de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas 
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, 
diretamente aos licitantes ou mediante publicação de aviso nos jornais respectivos.  

5.9. As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a 
guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos 
representantes legais das licitantes presentes.  

5.10. No dia designado pela Comissão, após a informação da análise dos elementos 
apresentados nos envelopes de “Habilitações”, informados os inabilitados e devolvidos seus 
envelopes lacrados de propostas, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos: 

5.10.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as 
licitantes ao direito de interposição de recurso;  

5.10.2. Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 
recurso;  

5.10.3. Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.  

5.11. As aberturas dos envelopes de “Habilitações” e “Proposta” serão realizadas em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.  

5.12. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação deverá ser feita no 
ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes;  

5.13. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.  

5.14. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” 
em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos do edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, 
ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até a data e horário marcados para 
prosseguimento dos trabalhos.  
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5.15. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à 
sessão.  

5.16. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  

5.17. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.  

5.18. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 
fase desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente das propostas.  

5.19. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a 
reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.  

5.20. Entende-se por documento credencial:  

5.20.1. Contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;  

5.20.2. Procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa 
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação – modelo Anexo IV;  

5.20.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.  

5.21. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação 
no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes da “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA”, ou quando esta o exigir.  

5.22. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em seu nome.  

5.23. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das 
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação 
ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que poderão ser 
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.  
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6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá apresentar à 
Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta, em 
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE DE Nº. 1 - “1ª FASE/HABILITAÇÃO”  

A RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

CNPJ DA EMPRESA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015  

 

 

7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

7.1. Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., expedido pela Superintendência de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, com registro feito em obediência ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666/93, estando comprovado o cadastramento na categoria compatível com 
o objeto desta licitação, com a validade vigente na data de abertura dos envelopes, obrigando-
se a empresa a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 
habilitação. 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Cópia de carteira de identidade e CPF do(s)representante(s) legal(is) da empresa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

ENVELOPE DE Nº. 2 - “2ª FASE/PROPOSTA DE PREÇOS”  

A RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

CNPJ DA EMPRESA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015  
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c) 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 (os documentos em apreço deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva);  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

e) 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. 

7.3. REGULARIDADE FISCAL:  

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

b) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal da sede da 
licitante, na forma da lei;  

c) Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

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

e) Certidão de regularidade de Inexistência de Débitos da Justiça do Trabalho (CNDT) ou 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhista em nome do interessado com os mesmos efeitos da 
CNDT; 

f) Certidão de Regularidade para com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, expedida 
a no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas. 

7.4.2. Contrato Social devidamente arquivado ou balanço patrimonial do último exercício, 
demonstrativos de que a licitante possui capital social integralizado mínimo ou patrimônio 
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  

7.4.3. 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 a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  
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7.4.3.1. As sociedades anônimas deverão apresentar o balanço patrimonial 
devidamente registrado (art. 289, caput, e §5°, da Lei n° 6.404/76);  

7.4.3.2. As demais formas societárias, inclusive as microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo SIMPLES ou LUCRO PRESUMIDO deverão apresentar o balanço 
acompanhado de cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do livro diário do qual foi 
extraído (art. 5°, § 2° do Decreto Lei n° 486/69), autenticado pelo órgão competente do 
Registro Público de Empresas Mercantis.  

7.4.3.3. As empresas constituídas com menos de um exercício financeiro devem 
cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de abertura ou do último 
balanço patrimonial levantado, conforme o caso.  

7.4.4. Todos os documentos deste item deverão ser apresentados em cópia autenticada, 
certificada por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, mencionando o 
número do Livro Diário e Folhas em que o Balanço se acha transcrito;  

7.4.5. Apresentar comprovação da boa situação financeira, a qual será avaliada pelos índices 
adotados, são eles: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente 
(LC) e Índice de Endividamento (IE), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

a) Liquidez Geral maior ou igual a 1,50 conforme ap licação da fórmula: 

LG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b) Solvência Geral maior ou igual a 1,50 apurado pe la aplicação da fórmula: 

SG Ativo Total 
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

c) Liquidez Corrente maior ou igual a 1,50 apurado pela fórmula: 

LC Ativo Circulante 
 Passivo Circulante  

d) Índice de endividamento menor ou igual a 0,40 ap urado pela fórmula: 

IE Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 Ativo Total  

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço.  
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7.4.5.1. A comprovação da boa situação financeira será baseada conforme os resultados 
dos índices adotados;  

7.4.5.2. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.  

7.5. Relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.5.1. Comprovação de que a Licitante possui, em seu quadro permanente, profissional de nível 
superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço. A declaração da Licitante deverá indicar o nome do profissional e preencher os 
seguintes requisitos: a) Estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome do profissional, devidamente acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, 
comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços de características semelhantes 
e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às do objeto desta 
licitação.  

7.5.2. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, válida, emitida pelo CREA, acompanhada de um dos 
documentos relacionados abaixo:  

a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou  

b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou  

c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do 
detentor do Atestado da Capacidade Técnica.  

7.5.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico da empresa ou do Responsável 
Técnico, por meio de atestado(s) ou certidão(ões) fornecida(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, que contenham os serviços constantes do edital. 

OBSERVAÇÃO:  

- A comprovação da inscrição do Responsável Técnico – R T, no CREA, se fará 
exclusivamente mediante a apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação, em 
dia, emitida por aquele Conselho.  

- A comprovação da inscrição da empresa, no CREA, se fará exclusivamente mediante a 
apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação, em dia, emitida por aquele 
Conselho.  
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7.5.4. Declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional competente, do 
responsável técnico (engenheiro) que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 
objeto desta Tomada de Preços – modelo Anexo V;  

7.5.5. Declaração que o engenheiro indicado no item 7.5.2 manterá a presença integral à frente 
dos serviços ora licitados. 

7.5.6. Declaração da licitante de que, por intermédio de representante devidamente qualificado 
para esse fim, vistoriou o local onde será executada a obra na forma do item 08, de que é 
detentora de todas as informações relativas à sua execução, analisando todos os serviços que 
ainda faltam ser executados, bem como tomou conhecimento de toda a documentação anexa a 
este edital, conforme item 40 (DOS ANEXOS), devidamente visada pelo servidor da Secretaria 
de Obras, responsável pelo acompanhamento das vistorias – modelo  Anexo VI;  

7.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

a) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da inexistência de impedimentos para licitar 
e contratar – modelo Anexo VII;  

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 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, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99) – modelo Anexo VIII.  

Observações:  

7.7. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados no original, em cópias 
autenticadas em cartório ou por servidor do município de Santa Luzia.  

7.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.  

7.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas e  

7.10. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário.  

7.11. Se o licitante optar pela apresentação de cópias simples, deverá apresentar, no momento 
da abertura dos envelopes, os respectivos originais dos documentos para serem confrontados 
com as cópias simples, as quais serão autenticadas por membro da Comissão Permanente de 
Licitação. Após esta conferência e autenticação, os originais serão devolvidos ao licitante.  

7.12. A falta de quaisquer dos documentos acima, ou apresentação dos mesmos em desacordo 
com o presente Edital, ou com o prazo vencido, implicará na inabilitação do licitante de participar 
da licitação.  
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7.13. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro dos Envelopes nº 01 e 02, 
deverão ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim de 
permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente.  

7.14. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

7.14.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo; 

7.14.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

7.14.3. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

7.14.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

7.14.5. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;  

7.14.6. Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do Envelope nº 1, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e:  

7.14.7. Não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela 
própria natureza, não apresentam prazo de validade, como é o caso dos atestados de 
capacidade (responsabilidade) técnica.  

8. DA VISTORIA (VISITA TÉCNICA) 

8.1. A vistoria ocorrerá com agendamento prévio na Secretaria de Ob ras do Município de 
Santa Luzia. O local do serviço deverá ser visitado para constatar as condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos. Nesta ocasião serão entregues aos licitantes os projetos e 
memorial descritivo da obra a ser contratada.  

8.1.1. O interessado, através do seu Engenheiro - Responsável Técnico, devidamente 
registrado no CREA, deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras , para 
realizar o agendamento da visita técnica através dos telefones: (31) 8684-5220 ou (31) 3641-
5232. 

8.2. O representante responsável técnico credenciado pela licitante para efetuar a vistoria deverá 
apresentar-se à Secretaria Municipal de Obras do Município munido da carta de credenciamento 
da empresa, de acordo com o modelo constante no Anexo IV, e deverá apresentar ao 
representante da Prefeitura os seguintes documentos: Carta de credenciamento emitida pela 
empresa e Identidade profissional devidamente atualizada pelo CREA de origem, comprovando 
assim sua habilitação técnica.  
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8.3. A declaração de vistoria deverá ser visada pel o servidor da Secretaria Municipal de 
Obras que acompanhou o licitante na vistoria (confo rme anexo VI). 

8.4. As empresas interessadas deverão comparecer a visita técnica objetivando o 
conhecimento total das condições dos locais em que serão executados os serviços bem 
como análise de toda a documentação (Edital e seus anexos). A declaração de que trata o 
item 8.3 será entregue devidamente preenchida pela empresa licitante e visada pelo 
servidor da Secretaria Municipal de Obras, devendo a mesma obrigatoriamente compor o 
Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, sob pena de desclassi ficação.  

8.5. Caso a licitante não queira participar da visita individual nos dias programados, deverá 
apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável 
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 
financeiras com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

9. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02 

A proposta contida no Envelope n.º 02 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados 
nos subitens a seguir:  

9.1. De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente  datada e assinada, como também rubricada. 

9.2. Fazer menção ao número desta Tomada de Preços e conter a razão social da licitante, o 
CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, 
podendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito 
de emissão de nota de empenho e posterior pagamento.  

9.3. Indicação dos preços com base na planilha constante no Anexo II.  

9.4. Cronograma Físico financeiro. 

9.5. Planilha com preços unitários e totais. 

9.6. Indicação do prazo de validade da proposta, de mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua entrega.  

9.7. Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.  

9.8. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar todos os dados 
fornecidos para execução dos serviços.  
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9.9. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à 
Comissão Permanente de Licitação, antes da abertura dos envelopes de “Habilitação” e 
“Proposta”, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do serviço; e a falta da 
comunicação referida implicará a aceitação tácita das especificações e documentações técnicas 
fornecidas.  

9.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, prazo de conclusão ou de qualquer outra condição que importe em modificação 
dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, 
alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.  

9.11. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer 
erros de soma e/ou multiplicação, bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o 
preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.  

9.12. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim;  

9.13. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DA HABILITAÇÃO.  

9.14. As propostas de todas as licitantes deverão ser elaboradas com a inclusão de todos os 
tributos, ônus comerciais, previdenciários e trabalhistas, seguros, fretes e outros encargos ou 
acessórios que incidam sobre a contratação.  

9.15. Não serão aceitas propostas encaminhadas por fax ou pelos correios, devendo os 
participantes encaminhar as propostas pessoalmente, no Setor de Protocolo da Prefeitura.  

9.16. Será considerado vencedor o proponente do menor preço global. 

9.17. Em todas as folhas impressas, da(s) planilha(s) orçamentária(s), deverá constar o nome do 
profissional responsável pela elaboração do orçamento, assinatura, nº CREA, nº ART;  

10. DOS PREÇOS CONSTANTES DAS PROPOSTAS  

10.1. A licitante deverá indicar os preços unitários e totais por item e subitem, conforme planilha 
constante do Anexo II, fixos e irreajustáveis e, ainda, o Valor global da proposta. 

10.2. Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos 
indicados na Planilha de que trata o Anexo II.  

10.3. Caso haja alguma divergência entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados 
na Planilha de que trata o Anexo II, a Comissão desclassificará o participante.  
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10.4. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar a composição dos 
preços integrantes das propostas.  

10.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.  

10.6. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração, seja para mais ou para menos.  

10.7. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico 
e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.  

10.8. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o presente Edital 
e/ou com seus Anexos;  

b) Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;  

c) Forem apresentadas de maneira incompleta em suas Habilitações e Proposta;  

d) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis. Considera-se manifestamente 
inexequível o preço total das propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) 
da média aritmética dos valores das propostas superiores a 10% (dez por cento) do valor orçado 
pela administração.  

e) Cujo BDI for superior a 35% (trinta e cinco por cento).  

11. DOS PRAZOS 

11.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data prevista no 
preâmbulo deste edital para recebimento e abertura dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta”.  

11.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 
contrato, observado o limite da vigência do crédito orçamentário respectivo e respeitada a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 42.  

11.3. O prazo para início deste serviço será de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras.  

11.4. Quaisquer serviços a serem realizados em horário noturno dependerão de prévia e formal 
autorização do Município e, caso sejam autorizados, não implicarão nenhuma forma de 
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acréscimo ou majoração dos serviços ora licitados, razão pela qual será improcedente a 
reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” 
ou “adicionais noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos 
trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Tomada de Preços.  

11.5. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente 
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos.  

11.6. Os prazos de início e execução do serviço poderão ser excepcionalmente prorrogados, o 
primeiro quando solicitado pela contratada e desde que ocorra motivo justificado, devidamente 
comprovado e aceito pela Administração, e o segundo nos termos e hipóteses legais.  

11.7. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este 
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no máximo.  

11.8. A PREFEITURA não se obriga a contratar exclusivamente pelo Contrato, podendo cancelá-
lo ou promover licitação específica, quando julgar conveniente, nos termos da legislação 
pertinente, sem que caiba recurso por parte da EMPRESA detentora.  

11.9. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica da 
Secretaria que vier a se utilizar do presente contrato.  

11.10. A proponente vencedora deverá iniciar os serviços do objeto da presente licitação, após a 
assinatura do contrato e em até 10 (dez) dias corridos, após a emissão da Autorização de 
Serviços. 

11.11. Os recursos administrativos e impugnações ao edital deverão ser protocolados no Setor 
de Protocolo da Prefeitura, sito à Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida, em Santa 
Luzia/MG, no horário de atendimento ao público das 08:00 às 17:00 horas, endereçados ao 
Departamento de Licitações, na pessoa do Sr. Presidente designado.  

12. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

Trata-se de Licitação enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores – MENOR PREÇO, sob o regime de execução de EMPREITADA POR VALOR  
GLOBAL . 

13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1. Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II, 
da Lei n.º 8.666/93, aquelas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
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que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto, e não 
atenderem às exigências contidas neste edital.  

13.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, 
escoimadas das causas referidas na condição anterior.  

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

14.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preços 
e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de MENOR 
PREÇO -  EMPREITADA POR VALOR  GLOBAL.  

14.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
Quadro de Pessoal do Município ou ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar-se na sua decisão.  

14.3. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários 
cotados nas propostas das licitantes;  

14.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 
ofertas das demais licitantes.  

14.5. Não se admitirá proposta que apresentar preços  global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

14.6. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, 
caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus 
Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste edital.  

15. DO DESEMPATE 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o 
qual todas as licitantes serão convocadas.  

16. DOS RECURSOS 

16.1. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar 
recurso à Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
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a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da 
licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços.  

16.2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta 
Tomada de Preços com vista franqueada aos interessados.  

16.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão 
ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Secretário Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas, nos termos do Decreto Municipal nº 2.873, de 27 de agosto de 2013. 

16.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 
modificação total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser 
apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.  

16.5. Os recursos/impugnações deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal, sob pena do seu não recebimento.  

17. DA ADJUDICAÇÃO 

A execução dos serviços correspondente ao objeto será adjudicado a uma única empresa, 
depois de atendidas as condições desta Tomada de Preços.  

18. DO TERMO DE CONTRATO 

18.1. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à 
execução do serviço será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já 
especificadas neste ato convocatório.  

18.2. A Administração do Município convocará oficialmente a contratada, durante a validade da 
sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  

18.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela contratada durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração do Município.  

18.4. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o referido documento no 
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preços, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.  
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18.5. A recusa injustificada da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Município, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas.  

18.6. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 
2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela 
adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.  

19. DA GARANTIA 

19.1. Caução para garantia do contrato:  

19.1. Será exigida da contratada a apresentação à A dministração, também no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, antes da 
ordem de serviço, comprovante de prestação de garan tia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global de sua proposta, com validad e para todo o período de execução do 
serviço, sob pena de rescisão contratual por parte da contratante.  

19.2. A caução para garantia do contrato poderá ser prestada em moeda corrente, Carta Fiança 
Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública.  

19.3. A caução para garantia do contrato acompanhará eventuais ajustes do valor e do prazo 
contratual, devendo ser complementada pela licitante, quando da celebração de Termos Aditivos 
a este Contrato.  

19.4. A caução para garantia do contrato será devolvida 30 (trinta) dias após a última medição e 
aceitação dos serviços pelo Município de Santa Luzia, ao término do contrato.  

19.5. A devolução da caução não exime a contratada de suas responsabilidades legais e 
contratuais.  

20. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DAS COTAÇÕES. 

20.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando–sê- lhes, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 
8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal.  

20.2. Integrarão o contrato que se celebrar com a licitante vencedora, no que forem aplicáveis 
aos serviços e obras licitados, as normas legais vigentes, e as regras em vigor para as 
contratações de serviços do município, atendidas ainda as especificações técnicas deste edital.  
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20.3. Nenhum serviço será realizado sem cobertura da ordem de serviço específica e 
discriminada, previamente emitida pelo Município. A contratada deverá atender, no prazo 
máximo de cinco dias, às ordens recebidas para mobilização de pessoal.  

20.4. A licitante a que couber a adjudicação terá o prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da 
data da convocação, para a assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação.  

20.5. O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado.  

20.6. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

20.7. O preço contratado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços contratados, cabendo ao 
órgão gerenciador do contrato promover as necessárias negociações junto ao detentor do 
contrato.  

20.8. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:  

I – convocar o detentor do contrato para negociação, visando à redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado;  

II – frustrada a negociação, o detentor do contrato será liberado do compromisso 
assumido;  

III – convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de negociação;  

IV – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação do contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.  

20.9. Durante a vigência do contrato, os preços contratados não poderão ficar acima dos 
praticados no mercado.  

21. DA VALIDADE, VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DO CONTRATO  

21.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) mese s, de acordo com cronograma físico-
financeiro, a partir de sua assinatura, com validad e e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato no Diário respectivo.  

21.2. O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação, prorrogável na forma da Lei nº 8.666/93.  
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21.3. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica da 
Secretaria que vier a se utilizar do presente contrato.  

22. DOS ENCARGOS DO MUNICÍPIO E DA CONTRATADA 

22.1. NA EXECUÇÃO DO CONTRATO CABERÁ AO MUNICÍPIO:  

22.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada ao local do serviço;  

22.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Preposto ou Responsável Técnico da contratada;  

22.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município.  

22.1.4. Autorizar quaisquer outros serviços pertinentes ao serviço principal, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido à 
Secretaria de Obras e formalização pela Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações e 
Contratos.  

22.1.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela Secretaria de Obras do Município ou com as especificações 
constantes do edital e de seus anexos;  

22.1.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes do edital e seus anexos;  

22.1.7. Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município, especialmente designada para esse fim.  

22.2. CONSTITUI OBRIGAÇÕES DA DENTENTORA DO CONTRAT O:  

22.2.1. Constituem obrigações da detentora do contrato:  

a) Assinar o contrato;  

b) Executar os serviços de acordo com o disposto nos Anexos ou nos contratos derivados do 
contrato;  

c) Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, 
na regularidade do presente ajuste.  

22.2.2. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do serviço, tais como:  
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a) salários;  

b) seguros de acidente;  

c) taxas, impostos e contribuições;  

d) indenizações;  

e) vale-refeição;  

f) vales-transportes; e  

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;  

22.2.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o Ente;  

22.2.4. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 
às normas disciplinares do Município;  

22.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria de Obras;  

22.2.6. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade do Município, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução do serviço;  

22.2.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados quando da execução do serviço ou no recinto do Município;  

22.2.8. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação 
escrita à Secretaria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do 
serviço. 

22.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;  

22.2.10. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente edital, conforme o 
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
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22.2.11. Comunicar à Secretaria de Obras, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  

22.2.12. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;  

22.2.13. Submeter à aprovação da Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras, o(s) nome(s) 
e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, 
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;  

22.2.14. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de 
Preços.  

22.2.15. Cumprir com todas as demais obrigações constantes do projeto básico, relativas a cada 
serviço executado.  

22.2.16. Manter no canteiro de obras, o livro de ocorrências “diário de obra”, preenchido e 
assinado pelo engenheiro responsável da obra.  

22.2.17. Para todo concreto e aço das estruturas (canal ou prédios), coletar amostras (aço) e 
moldar corpo de prova (concreto). Para controle de quantidades destes materiais de acordo com 
normas da ABNT.  

23. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

À contratada caberá, ainda:  

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município;  

b) Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência do Município;  

c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao 
serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Tomada de Preços.  
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e) A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, nem poderá 
onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão pela qual a contratada renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com o Município.  

24. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

Deverá á contratada observar, também, o seguinte:  

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
Município durante a execução dos serviços mencionados;  

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Tomada de 
Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração;  

c) É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta Tomada de Preços;  

d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração do Município.  

25. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS S ERVIÇOS 

25.1. Caberá à contratada providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com 
a legislação vigente.  

25.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com 
a contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

26. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

26.1. A contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do 
Município, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 
necessário.  

26.2. A FISCALIZAÇÀO do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de SANTA 
LUZIA.  

26.3. Verificando a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a Prefeitura Municipal 
de SANTA LUZIA cumprirá aplicar as penalidades cabíveis.  

26.4. As “Ordens de Início de Serviço” e toda a correspondência referente ao contrato deverão 
ser feitas por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício 
no competente livro de carga, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, cumprido os 
requisitos legais.  
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6.5. A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da FISCALIZAÇÃO livre acesso a todas 
as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 
relativos às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quanto for solicitado, todos os 
dados e elementos referentes aos serviços.  

26.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Secretaria de Obras do Município deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para 
a adoção das medidas convenientes.  

27. DA ATESTAÇÃO 

A atestação referente ao serviço caberá à Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras do 
Município , ou servidor designado para esse fim.  

28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

28.1. A importância com a execução do serviço, mediante a emissão de nota de empenho 
estimativo, está a cargo do elemento orçamentário:  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Contrato nº 1011.407-23/2 013 

02.013.002.27.813.2072.1051 – CONSTRUÇÃO REFORMA QUADRAS, GINÁSIOS, PARQUES 

4490510000 (596) – OBRAS E INSTALAÇÕES 

28.2. O remanescente será consignado no elemento co rrespondente do exercício 
financeiro subsequente, observada a Lei de Responsa bilidade Fiscal.  

29. DAS MEDIÇÕES 

29.1. Os serviços serão medidos e pagos pelo apontamento das quantidades executadas em 
planilha vezes o seu valor unitário. 

29.2. As medições dos serviços serão feitas até o dia 05 (cinco) de cada mês subsequente e, 
corresponderão ao período compreendido entre o 1º (primeiro) e o último dia do mês anterior, 
apuradas em relatórios diários, assinados pelos fiscais da Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA 
e pelos responsáveis legais da CONTRATADA, que servirão de base para se proceder ao 
cálculo da remuneração.  

29.3. Através deste boletim, a FISCALIZAÇAO deverá atestar a satisfatória realização dos 
serviços solicitados, sem o que eles não poderão constar da medição.  

29.4. Após, realizada a medição e tomadas às providências necessárias a Prefeitura Municipal 
de SANTA LUZIA, encaminhará à Tesouraria para efeito de pagamento.  
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30. DO PAGAMENTO 

30.1. Para efeito dos pagamentos constantes no item 30, serão computados os valores unitários 
constantes da planilha de preços ofertada pela proponente.  

30.2. O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço 
não estiver sendo executado de acordo com a especificação apresentada e aceita.  

30.3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal de serviços deverá estar acompanhada das 
guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, em 
original ou em fotocópia autenticada, correspondentes a todos os empregados da obra, e 
planilha de medição com os serviços executados. 

30.4. As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês serão pagas ate 30 dias do mês 
subsequente ou de acordo com a disponibilidade financeira da Contratante.  

31. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração do Município, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a esta Tomada de Preços.  

32. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATA DO 

32.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 
ou suprimido, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  

32.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e  

32.3. Qualquer acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, no 
interesse da administração.  

33. DAS PENALIDADES 

33.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a contratada à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por 
dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.  

33.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:  

33.2.1. Advertência;  
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33.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 
do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 
oficial;  

33.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

33.2.4. 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 será concedida sempre 
que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  

33.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  

33.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Administração, em relação a eventos potencialmente lesivos, a contratada ficará 
isenta das penalidades mencionadas.  

33.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

34. DA RECISÃO 

34.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

34.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

34.3. A rescisão do contrato poderá ser:  

34.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

34.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; e  

34.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

34.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente.  

35. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

35.1. Após concluído, o serviço será recebido provisoriamente pela Secretaria de Obras do 
Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. A Secretaria de Obras poderá 
contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contado do recebimento da 
comunicação escrita encaminhada pela contratada.  

35.2. O recebimento definitivo do serviço será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.  

35.3. O serviço somente será considerada concluído e em condições de ser recebido, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela contratada e atestada sua conclusão pela 
Secretaria de Obras.  

36. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

36.1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas especificações constantes das 
Especificações Técnicas, serão resolvidas pela Secretaria de Obras.  

36.2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviço 
constante da especificação.  

36.3. A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
Secretaria de Obras.  

37. DAS CONDIÇÕES FINAIS 

37.1. A licitante deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o 
número do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pelos serviços 
executados, objeto desta Tomada de Preços, caso seja a vencedora.  

37.2. Em caso de qualquer outra dúvida, é conveniente o comparecimento da interessada 
perante a Comissão Permanente de Licitação, sediada à Avenida VIII, n. 50, Carreira Comprida, 
Santa Luzia/MG ou pelo telefone (31) 3642-3829, (Silvia) para a obtenção dos esclarecimentos 
que julgar necessários.  

38. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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38.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório, por escrito, por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para abertura dos envelo pes de habilitações, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1º do art. 113 da mesma Lei.  

38.2. Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de Preços perante a 
Administração a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos 
envelopes de habilitações, as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  

38.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

38.4. As impugnações deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal, sob pena do seu não recebimento. 

39. DA TOMADA DE PREÇOS 

39.1. A critério da Administração esta Tomada de Preços poderá ser:  

39.1.1. Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; ou  

39.1.2. Revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou  

39.1.3. Transferida a data da abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, por 
conveniência exclusiva da Administração.  

39.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços, o seguinte:  

39.2.1. 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 n.º 8.666/93;  

39.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado na alínea anterior; e  

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

40. DOS ANEXOS 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃ O; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO INDICATIVA DE RESPONSÁVEL TÉCN ICO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMEN TOS PARA LICITAR E 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO; 

ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MI NISTÉRIO DO 
TRABALHO; 

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO X – PROJETOS BÁSICOS; 

ANEXO XI – CADERNO TÉCNICO/ESPECIFICAÇÕES DE MATERI AIS 

ANEXO XII – MANUAL DE PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO. 

OBS: OS ANEXOS X, XI E XII SE ENCONTRAM EM ARQUIVO ELETRÔNICO E SERÃO 
ENTREGUES AOS LICITANTES NO MOMENTO DA VISITA TÉCNI CA. 

41. DO FORO 

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Santa Luzia/MG, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

 

Santa Luzia, 24 de setembro de 2015.  

_________________________________________________ 

SILVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS  
OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO 

DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

1 – OBJETO  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA em 
consequência do contrato CEF nº 1011.407-23/2013, conforme especificações contidas no Memorial 
Descritivo das atividades, Anexo ao presente Termo de Referência. 

2 – JUSTIFICATIVA  

A reforma a ser realizada no Ginásio Poliesportivo do município tem como objetivo a 
interação da população com a prática esportiva, que muito contribuirão para melhoria 
das condições de vida e principalmente da melhoria do espaço para realização de 
competições e eventos de abrangência regional. Por esse motivo solicita que seja 
realizada licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO , do tipo MENOR PREÇO, em regime 
de EMPREITADA POR VALOR GLOBAL , na forma e condições estabelecidas em Edital com 
seus anexos e em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações.  

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E SERVIÇOS 

Segue abaixo relação dos serviços a serem executados:  

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO  
 

4 – LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS E SERVIÇOS Os serviços serão 
executados nos locais designados no projeto básico conforme mídia digital em anexo e 
as demais disposições do edital de licitação.  
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5 – PRAZO DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa deverá iniciar os serviços solicitados e aprovados pela Secretaria Municipal 
de Obras, desde que analisados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
o prazo para execução ficará a cargo do planejamento apresentado pela contratante no 
plano de trabalho em cada fornecimento orçado.  

O prazo será de 12 meses, de acordo com cronograma físico-financeiro, á  partir de 
sua assinatura, com validade e eficácia legal após publicação do seu extrato no Díário 
respectivo. 

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

Fica indicado o servidor Alexsandro Wnuk, secretário Municipal de Obras, matrícula 
27.484, como responsável para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, 
telefone: (31) 3641-5232. 
 

7 – ESTIMATIVA DO VALOR 

O valor total estimado da execução dos serviços é de aproximadamente R$ 562.250,08 
(Quinhentos e sessenta e dois mil duzentos e cinque nta reais e oito centavos). 

O orçamento foi realizado utilizando como referência a tabela SINAPI fornecida pela 
própria Caixa Econômica Federal. 

Fonte dos Recursos: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Contrato nº 1011.407-23/2013 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Para posteriores contatos para esclarecimentos e informações adicionais acerca deste 
Termo de Referência, contatar: Patricia Rothéia, TEL: (31) 3641-5232, EMAIL: 
sec.obras@santaluzia.mg.gov.br 

.  

Santa Luzia, 16 de Setembro de 2015.  

 

Alexsandro Wnuk 
Matrícula – 27484 
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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Empreendimento ( Nome/Apelido) Município Revisão

SANTA LUZIA - MG

Programa Gestor (Ministério) Data Base

Regime de execução das obras:

TOTAL ITEM UNITÁRIO

1

1.1 m² 1.528,50              325,57        

1.528,50              

2

2.1 mês 13.969,28            4.463,18     

13.969,28            

3

3.1 unid 63.114,00            36.858,57   

63.114,00            

4

4.1 m³ 79,29                   2,63            

4.2 m³ 625,85                 20,78          

4.3 m³xkm 602,99                 1,31            

4.4 m² 187,92                 4,44            

4.5 m² 1.710,18              40,47          

4.6 m² 1.610,70              55,43          

4.7 m 12.100,05            215,07        

4.8 m² 43.574,22            572,68        

4.9 m² 392,99                 13,50          

4.10 m 9.626,19              215,07        

70.510,38            

5

5.1 m³ 112,41                 199,53        

5.2 m² 101,07                 5,39            

5.3 m² 191,36                 10,21          

5.4 m² 57,04                   18,22          

5.5 m³ 349,14                 619,71        

811,02                 

6

6.1 m² 52.151,88            7,32            

6.2 m² 12.199,98            19,42          

6.3 m² 17.383,96            2,44            

6.4 m² 54.413,99            10,31          

6.5 m² 21.347,14            11,56          

6.6 m² 11.445,50            18,22          

6.7 m² 15.290,10            24,34          

184.232,55          

7

7.1 m² 5.693,79              7,32            

7.2 m² 32.612,58            41,94          

7.3 ml 3.067,05              8,98            

7.4 m² 61.618,10            79,24          

102.991,52          

8

8.1 m² 1.470,65              1,89            

8.2 m² 6.837,67              1,38            

8.308,32              

TOTAIS: 445.465,57       PREÇO: 562.250,08      

4,22            129,09                 

73616 Sinapi-MG Demolição de concreto simples (retirada do concreto danificado) 0,72          156,13        

62,01          

84084

CUSTO:

32,82          

41595

72815 Sinapi-MG Aplicação de tinta a base de epoxi sobre piso ( piso da quadra)

Obras complementares

436,28      

Sinapi-MG 993,68      

74243/001 Sinapi-MG Limpeza geral de quadra poliesportiva 993,68      

41.674,94            

Sinapi-MG
Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação, 
em quadra poliesportiva, 5cm de largura.

TOTAL 7

73.717,14            

TOTAL 4 90.106,08            

993,68      

79462 Emassamento com massa epoxi, 2 demãos

143,66                 

Sinapi-MG Apicoamento manual de superficie de concreto 23,95        

3.917,79              

2.358,80   9,05            

1,48            1.878,06              

Anexo Cot. 01 Plataforma Elevatoria 2,00 31.557,00   

585,43      1,03            766,91                 

Rampa para acessibilidade

TOTAL 8 10.615,09            

131.605,67          

Recuperação da estrutura

TOTAL 5

7,03            

54,00        3,48            239,76                 

72897 Sinapi-MG Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m³ 38,49        16,26          799,82                 

72881

23,95        7,99            244,53                 

83338 Sinapi-MG
Escavação mecanica, a ceu aberto, em material de 1A categoria, com 
escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78m³

38,49        2,06            101,23                 

5622

74245/001 Sinapi-MG Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos

73745/001 Sinapi-MG Limpeza de estrutural de aço ou concreto com jateamento de areia

74064/001 Sinapi-MG Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos 4,00          14,26          72,88                   

84100 Sinapi-MG Argamassa grout cimento/cal/areia/pedrisco, preparo manual

Pintura

72125 Sinapi-MG Remoção de pintura pva/acrilica

0,72          484,91        446,19                 

9.101,55   5,73            

1.036,35              

7.273,74              

66.623,35            

993,68      5,73            

6.742,75   8,07            69.517,75            

19.536,01            

27.267,73            

73874/001 Sinapi-MG Remoção de pinturas com jateamento de areia em superficies metalicas 802,63      15,20          15.587,07            

88489 Sinapi-MG

Restauração do piso da Quadra

72125 Sinapi-MG Remoção de pintura pva/acrilica

Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos

73924/001 Sinapi-MG Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie métalica

73806/001 Sinapi-MG Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua 6.331,18   1,08            8.737,03              

TOTAL 6 235.363,61          

TOTAL 2 17.852,72            

802,63      19,05          

2707 Sinapi-MG Administração local 4,00 3.492,32     17.852,72            

Administração de Obra

TOTAL 1 1.953,42              

88485 Sinapi-MG Aplicação de fundo selador acrilico em parede, uma demão 9.101,55   1,91            22.207,78            

74064/001 Sinapi-MG Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos 802,63      14,26          14.623,92            

74209/001 Sinapi-MG Placa de obra em chapa de aço galvanizado 6,00          254,75        

73892/001 Sinapi-MG 54,00        31,67          

Serviços Preliminares

GINASIO POLIESPORTIVO

ITEM CÓDIGO FONTE UN QUANT

VALORES (R$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTO PREÇO

UNITÁRIO

 GINASIO POLIESPORTIVO REV. 02

REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MINISTERIO DO ESPORTE dez-14

BDI Proposto: 27,80%

15.463,53            

2.185,38              

87449 Sinapi-MG
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm 
(espessura 14cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira

37,13        43,38          2.058,12              

Plataforma Elevatoria - acessibilidade

Rampa para acessibilidade na arquibancada

Execução de passeio (Calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), 
preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, 
incluso lançamento e adensamento

84862 Sinapi-MG Guarda-corpo com corrimao em tubo de aço galvanizado 1 1/2"

Sinapi-MG Regularização e compactação manual de terreno com soquete

Sinapi-MG Transporte local com caminhão basculante 6 m3 

BDI Materiais e equipamentos: 16,80%

TOTAL

1.953,42              

85334 Sinapi-MG Retirada de esquadrias metalicas ( Guarda corpo) 37,18        10,57          

Anexo CPU CPU01 Rampa de acessibilidade metalica 97,24        448,11        

84862 Sinapi-MG Guarda-corpo com corrimao em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 57,20        168,29        12.302,00            

TOTAL 2 73.717,14            

78.739,20            

501,93                 

55.687,40            

71,90        168,29        

Empreitada Global (Licitação) Administração Direta Empreitada por Preço Unitário
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

AO 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

A .................................................................... com sede à............................................... CNPJ. 
Nº. ...........................vem apresentar sua proposta para prestação de serviços de OBRA DE 
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, atendidas as espe cificações que integram a 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015.  

Declara estar de acordo com os termos do Edital Licitação da TOMADA DE PREÇOS N.º 
002/2015. 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para assinatura 
do Contrato o(s) seu(s) representante(s) legal(ais) Sr(s) ...............................................................  

TOMADA DE PREÇO – 002/2015 – OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO  

VALOR: R$   ( )  

VALOR TOTAL: R$  

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 
entrega. 

.........................., .............. de ................................ de 2015. 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa. 
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A Planilha de preços deverá ser elaborada tendo com o modelo de referência a planilha 
abaixo e deverá ser entregue juntamente com a propo sta de preços. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 

    

 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE PREÇO 

UNIT R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

Ref.: Tomada de Preços nº. 002/2015 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ..........................e Inscrição 
Estadual nº. ........................, sediada à ..........................................................................., na 
cidade de .................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
................................................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº. 
...............................e inscrito no CPF sob o nº. ......................................, CREDENCIA o Sr.(a) 
......................................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº. 
...................................................e inscrito(a) no CPF sob o nº. 
...................................................para nos representar na referida licitação que tem como objeto 
Registro de Preços para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO  conforme Termo de Referência e Projetos constantes do Anexo I, 
X, XI e XII deste Edital, com os poderes conferidos conforme procuração que vai em anexo. (ou 
mencionar os poderes conferidos no próprio credenciamento). 

............................................................... 

(data) 

............................................................... 

(representante legal) 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 

  



 

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 
Santa Luzia – MG/CEP 33.045-090 

ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

DECLARAÇÃO INDICATIVA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Declaramos, em atendimento ao previsto no instrumento convocatório da TOMADA DE 
PREÇO Nº 002/2015, que o(a) Sr(a) ______________________, portador(a) do CPF(MF) nº 
______________________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) 
nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução do serviço, 
objeto da licitação em apreço.  

Local e data  

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo  

(Representante Legal)  

Observações: emitir em papel timbrado, que identifique a licitante 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DE CERTIDÃO DE VISTORIA 

Certificamos que a empresa __________________________, nesta data vistoriou o local onde 
serão executados os SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIV O, 
objeto da Tomada de Preços Nº. 002/2015 com fornecimento de material e mão de obra em 
conformidade com o Termo de Referência e demais especificações técnicas anexas ao Edital. 

Santa Luzia, _______de ______________de 2015. 

Responsável pela empresa: 

_______________________ 

Nome: 

Documento: 

Atribuição: 

Acompanhou a Vistoria 

_______________________ 

Nome: 

Documento: 

Atribuição: 
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ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICI TAR E CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO 

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015  

Prezados Senhores,  

Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabíveis que 
(................. razão social e CNPJ da participante .....................) não está incursa nas 
penalidades dos artigos 87, III e IV da Lei nº 8.666/93 e, por isto, não tem impedimento para 
licitar nem contratar com o Município de Santa Luzia.  

Local e data 

___________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VIII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO M ENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA 

Ref.: Tomada de Preços nº. 002/2015 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ...........................e Inscrição 
Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 
.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. 
................................e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal 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) 

............................................................... 

(representante legal) 

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO........./2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E 
......................................... 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA , com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro  Carreira Comprida, 
Santa Luzia/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado 
MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, ALEXSANDRO 
WNUK, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas  MATRICULA   nº 27484, CPF nº 
xxxxxxxxxx e a empresa _________________________, com sede na 
____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________, 
neste ato representada pelo Sr._____________________, inscrito no CPF sob o nº. 
________________, a seguir denominada CONTRATADA , resolvem celebrar o presente 
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com a Tomada de Preços nº 
001/2015, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, 
mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1.É objeto do presente contrato, a prestação de serviços de OBRA DE REFORMA DO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO do Distrito Sede do Município  de Santa Luzia ,para 
atendimento da Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações contidas nos 
Anexos do Edital Tomada De Preços N.º 002/2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1 A execução dos serviços terá início no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da Ordem 
de Serviço, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

2.2 A execução será sob a forma de execução indireta e regime de empreitada EMPREITADA 
POR VALOR GLOBAL , do tipo "MENOR PREÇO" , para a execução dos serviços de que trata 
o OBJETO, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, com medições 
parciais mensais.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

3.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de 
Serviços que autoriza o início das atividades. 
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Parágrafo Único.  O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas 
hipóteses previstas na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1.O valor global do contrato é de R$........................ (.........................................). 

4.2. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão representados na respectiva 
proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste contrato. 

4.3.Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo prazo do período do 
contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado para reajuste o INPC ou 
outro índice que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro, o que faculta Termo Aditivo ao contrato. 

4.4.A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo Federal, no tocante 
a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na execução do presente 
contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente aditamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

5.1.Será exigida da contratada a apresentação à Administração, também no prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis, contado da data da assinatura do contrato, antes da ordem de serviço, 
comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
de sua proposta, com validade para todo o período de execução do serviço, sob pena de 
rescisão contratual por parte da contratante. 

5.2. A caução para garantia do contrato poderá ser prestada em moeda corrente, Carta Fiança 
Bancária, Seguro Garantia ou Títulos da Dívida Pública. 

5.3. A caução para garantia do contrato acompanhará eventuais ajustes do valor e do prazo 
contratual, devendo ser complementada pela licitante, quando da celebração de Termos 
Aditivos a este Contrato. 

5.4. A caução para garantia do contrato será devolvida 30 (trinta) dias após a última medição e 
aceitação dos serviços pelo Município de Santa Luzia, ao término do contrato. 

5.5 A devolução da caução não exime a contratada de suas responsabilidades legais e 
contratuais. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. Para efeito do recebimento o licitante deverá entregar na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos a nota fiscal, juntamente com a medição mensal.  
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6.2. As notas fiscais recebidas até o 5º dia útil de cada mês serão pagas do 5º ao 10º dia útil do 
mês subsequente. 

6.3. O Município reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o serviço 
não estiver sendo executado de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

6.4. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal de serviços deverá estar acompanhada das 
guias de comprovação de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e tributários, em 
original ou em fotocópia autenticada, correspondentes a todos os empregados da obra, com os 
apontamentos das quantidades efetivamente executadas, conforme medição. 

6.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais ou da execução dos 
serviços, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. No decorrer do exercício de 2015, os recursos financeiros para pagamento de despesas 
decorrentes deste contrato, correrão a conta da dotação orçamentária que vier a ser alocada 
para atender as obrigações da mesma natureza que a dotação orçamentária, e no exercício de 
2013 as despesas correrão por conta da dotação transcrita abaixo: 

02.013.002.27.813.2072.1051 – CONSTRUÇÃO REFORMA QUADRAS, GINÁSIOS 
PARQUES 

4490510000 (596) – OBRAS E INSTALAÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE E DIREITO DAS  PARTES  

8.1. DA CONTRATANTE 

8.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da contratada ao local do serviço; 

8.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto 
ou Responsável Técnico da contratada; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município.  

8.1.4. Autorizar quaisquer outros serviços pertinentes ao serviço principal, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido 
à Secretaria de Obras e formalização pela Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações 
e Contratos. 
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8.1.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela Secretaria de Obras do Município ou com as especificações 
constantes do edital e de seus anexos; 

8.1.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes do edital e seus anexos; 

8.1.7. Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio da Unidade 
fiscalizadora da Secretaria de Obras do Município, especialmente designada para esse fim. 

8.2. DA CONTRATADA 

8.2.2. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução do serviço, tais como: 

a) salários; 

b) seguros de acidente; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vale-refeição; 

f) vale-transporte; e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

8.2.3. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município, porém, sem 
qualquer vínculo empregatício com o Ente; 

8.2.4. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 
às normas disciplinares do Município; 

8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria de Obras; 

8.2.6. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade do Município, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução do serviço; 
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8.2.7. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus empregados quando da execução do serviço ou no recinto do Município; 

8.2.8. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação 
escrita à Secretaria de Obras, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do 
serviço. 

8.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

8.2.10. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente edital, conforme o 
disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

8.2.11. Comunicar à Secretaria de Obras, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

8.2.12 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

8.2.13. Submeter à aprovação da Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras, o(s) 
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável 
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 

8.2.14. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de 
Preços. 

8.2.15. Cumprir com todas as demais obrigações constantes do projeto básico, relativas a cada 
serviço executado. 

8.2.16. Manter no canteiro de obras, o livro de ocorrências “diário de obra”, preenchido e 
assinado pelo engenheiro responsável da obra. 

8.2.17. Para todo concreto e aço das estruturas (canal ou prédios), coletar amostras (aço) e 
moldar corpo de prova (concreto). Para controle de quantidades destes materiais de acordo 
com normas da ABNT. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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À contratada caberá, ainda: 

9.1.Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município; 

9.2. Assumir também a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência do Município; 

9.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 
ao serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

9.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Tomada de Preços. 

9.5. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Município, 
nem poderá onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão pela qual a contratada renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva para com o Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

Deverá á contratada observar, também, o seguinte: 

10.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 
do Município durante a execução dos serviços mencionados; 

10.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Tomada de 
Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração; 

10.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta Tomada de Preços; 

10.4. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCN ICA PELA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

11.1. Caberá à contratada providenciar, junto ao CREA/MG, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo 
com a legislação vigente. 
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11.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a contratada e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO 

12.1.A atestação referente ao serviço caberá à Unidade de fiscalização da Secretaria de Obras 
do Município, ou servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A contratada deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do 
Município, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 
necessário. 

13.2. A FISCALIZAÇÀO do cumprimento do contrato caberá a Prefeitura Municipal de SANTA 
LUZIA. 

13.3. Verificando a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, a Prefeitura 
Municipal de SANTA LUZIA cumprirá aplicar as penalidades cabíveis. 

13.4. As “Ordens de Início de Serviço” e toda a correspondência referente ao contrato deverão 
ser feitas por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do 
ofício no competente livro de carga, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, cumprido 
os requisitos legais. 

13.5. A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da FISCALIZAÇÃO livre acesso a 
todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 
relativos às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quanto for solicitado, todos os 
dados e elementos referentes aos serviços. 

13.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
Secretaria de Obras do Município deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

13.7. Compete à Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos,  o acompanhamento e 
controle de execução do Contrato, bem como as expedições das autorizações de serviços, 
competindo-lhe, ainda, aprovar as medições e atestar as Notas Fiscais/Faturas para fins de 
pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO S SERVIÇOS 

14.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
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14.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; e 

14.3. Qualquer acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
no interesse da administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

15.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas no contrato sujeitará a contratada à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) 
por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preços, a Administração 
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência; 

15.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 

15.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

15.2.4. 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 será concedida sempre 
que a licitante ressarcir a Administração do Município pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

15.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

15.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Administração, em relação a eventos potencialmente lesivos, a contratada ficará 
isenta das penalidades mencionadas. 

15.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 
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16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

16.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

16.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

16.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; e 

16.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

17.1. Após concluído, o serviço será recebido provisoriamente pela Secretaria de Obras do 
Município, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. A Secretaria de Obras 
poderá contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contado do recebimento da 
comunicação escrita encaminhada pela contratada. 

17.2. O recebimento definitivo do serviço será efetuado por Comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 
Lei nº 8.666/93. 

17.3. O serviço somente será considerada concluído e em condições de ser recebido, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela contratada e atestada sua conclusão pela 
Secretaria de Obras. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO REGIME LEGAL 

18.1.O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 com 
suas alterações, e ainda pelo edital respectivo, sendo decorrente de processo licitatório 
modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 002/2015 . Todos os documentos apresentados pelo 
Contratado integram este instrumento independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES 
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19.1.O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por 
Termo Aditivo, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação de justificativa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO 

20.1.A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no “Diário Oficial da União e do 
Estado de Minas Gerais” para os efeitos legais previstos na legislação pertinente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

21.1.As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Santa Luzia/MG, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Santa Luzia,...... de ............... de 2015.  

 

______________________________ 
Alexsandro Wnuk 

Secretário Municipal de Obras 
Município de Santa Luzia 

 
__________________________ 

Representante Legal da Contratada 
Cargo ou Função 
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Assinatura 
______________________________________ 
Nome 
______________________________________ 
RG/Emissor 
______________________________________ 
CPF 
______________________________________ 
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Assinatura 
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RG/Emissor 
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