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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

O presente edital foi retificado no item 12.6.4, letra e –  Comprovação de aptidão de 
desempenho técnico da empresa (...) exclusão dos itens pautados e destacados em amarelo, 
provocados pelo pedido da secretaria proponente do processo e também a data de abertura 
dos envelopes, constante no preâmbulo devido a alteração do presente edital. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 087/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO nº: 031/2017 
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR DESCONTO POR LOTE NAS PLANILHAS 
BASEADAS NO REFERENCIAL (SUDECAP, SETOP E SINAPI) 
DATA DA REALIZAÇÃO: 30 DE AGOSTO DE 2017 
HORÁRIO: 09:00 horas 
ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.santaluzia.mg.gov.br 
   
O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, inscrito no CNPJ N.º 18.715.409/0001-50, através da 
Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas, com sede na Av. VIII, nº: 50, B. Carreira 
Comprida, Santa Luzia/MG, torna público que, devidamente autorizada pelo Secretário Municipal 
de Administração e Gestão de Pessoas, Sra. Núbia Marques Salvador Cunha, portador do CPF nº 
032.134.936-94,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 3.116, de 11 de 
novembro de 2016, na forma do disposto no processo administrativo n.º: 087/2017, fará realizar, 
no dia 30 de AGOSTO de 2017, às 09:00 horas, na Superintendência de Compras e Licitações, 
na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, situada na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, 
Santa Luzia/MG,  licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA FORMAÇÃO 
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA  FUTURA E EVENTUAL  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA 
CONTINUADA, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS 
NECESSÁRIOS, PARA REFORMA/AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
(PREVENTIVA E CORRETIVA) DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS E 
EXTERNAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E  ATENDER 
CONVÊNIOS, FINANCIAMENTOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL E 
EMENDAS PARLAMENTARES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
EM VIAS PUBLICAS, IMÓVEIS PRÓPRIOS  E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SANTA LUZIA, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo III, deste edital , do tipo MAIOR DESCONTO POR LOTE 
NAS PLANILHAS BASEADAS NO REFERENCIAL (SUDECAP, SETOP E SINAPI), 
conforme ANEXO I – Termo de Referência, que será regida pelo disposto no Decreto nº 
3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 3.020/2015 e 3.021/2015, Decreto 
Municipal 3.022/2015, na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 7.892 de 
23 de janeiro de 2013 e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas. 
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1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Implantação do Sistema de “Registro de Preços 
para  futura e eventual  contratação  de empresa de engenharia para prestação de 
serviços, de natureza continuada, mediante fornecimento de mão de obra e 
materiais necessários, para reforma/ampliação, conservação e manutenção 
(preventiva e corretiva) das instalações físicas internas e externas de Todas as 
Secretarias do município e  atender serviços de pavimentação e drenagem em vias 
públicas, imóveis próprios  e espaços públicos do Município de Santa Luzia, com 
base nas tabelas referenciais SUDECAP, SETOP E SINAPI.”, por um período de 12 
(doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência deste instrumento convocatório.” 
 
1.2 – Do valor estimado da licitação 

1.2.1 – O Município de Santa Luzia estima o valor, em torno, de R$20.000.000,00 (Vinte 
Milhões de reais), no período de 12 meses, a serem utilizados para atender o objeto deste 
edital, conforme distribuição em 03 lotes, relacionados abaixo: 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE.  VALOR TOTAL  

1 PLANILHA SUDECAP SE 1  R$    6.000.000,00  

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE.  VALOR TOTAL  

2 PLANILHA SINAPI SE 1  R$    8.000.000,00  

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE.  VALOR TOTAL  

3 PLANILHA SETOP SE 1  R$    6.000.000,00  

 

2. – Da Justificativa do Registro de Preços 

2.1 – Optou-se pelo Sistema de Registro de Preços, uma vez que não é possível definir 
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

2.1.2 – O quantitativo definitivo da aquisição inicial em cada órgão será indicado pela 
CONTRATANTE à época da emissão do empenho, através de planilhas elaboradas com 
base nas tabelas referências da SUDECAP, SETOP E SINAPI. 
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.Somente poderão participar da licitação as pessoas jurídicas cujo objeto social seja 
compatível com o(s) item(ns) licitado(s), nacionais ou estrangeiras autorizadas a 
funcionarem no país, e que atendam as condições de participação e habilitação estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo vedada a participação de licitantes: 
 
a) Que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas, punidas com suspensão do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal; 
b) Sob processo de recuperação extrajudicial ou judicial, concordata, falência, concurso de 
credores, dissolução ou liquidação; 
c) Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à 
Administração Pública Estadual, Federal e Municipal; 
d) que possuam participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que 
tenha vínculo empregatício, estatutário ou ocupe cargo em comissão, cargo eletivo ou função 
pública, remunerada ou não, no Município de Santa Luzia. 
 
3.2. A observância das vedações das alíneas “a” a “d”, do item anterior, é de inteira 
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
 
3.3. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes. 
 
3.4. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 12 deste Edital, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
3.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito 
de certidão negativa. 
 
3.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.5, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
 
3.7. As licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte 
para fins de exercício de quaisquer dos benefícios de que trata a LC 123/2006, deverão 
apresentar, no ato do credenciamento para comprovação de tal condição, a Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou ainda o 
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício comprovando ter receita bruta 
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dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06,” sob pena de 
não usufruir o direito de preferência instituído pela Lei. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao Edital e seus anexos, observado para tanto o prazo estabelecido no artigo 41 
§§ 1º e 2º da Lei Federal de Licitações 8.666/93. 

4.1.1 As pessoas jurídicas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do 
certame obrigam se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site: 
www.santaluzia.mg.gov.br,  bem como as publicações no Diário de Minas Gerais e Jornal 
Aqui, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

4.2. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a autoridade subscritora do edital 
e protocolizadas nos dias úteis,  das 08:00 às 16:30 horas na Avenida VIII, nº. 50 – Santa 
Luzia Setor de Protocolos.   

4.3. No ato de protocolo da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 
tratando de pessoa física, e CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 
original ou cópia autenticada). 

4.4. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do Edital, e deverá ser juntada aos autos do PREGAO. 

4.5. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige desde que, implique 
em modificação (ões) do PREGÃO, além da (s) alteração (ões) decorrentes, divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do 
certame. 

 

5. DOS  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

5.1. É facultado a qualquer interessado, a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre 
o Edital e seus anexos, devendo ser observado, para tanto, o prazo de 02 (dois) dias úteis 
anteriores a data fixada para recebimento das propostas. 

5.2. A pretensão referida no item anterior pode ser formulada por meio de requerimento 
endereçado a autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolizado no endereço e 
horários constantes do item 4.2. 

5.3.As dúvidas a serem solucionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 

5.4. Os esclarecimentos deverão ser prestados por parte da autoridade subscritora do Edital, 
passando a integrar os autos do PREGÃO. 

5.5. As QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS, relativas à presente licitação, deverão ser 
formuladas por escrito e dirigidas a autoridade subscritora do edital, no Departamento de 
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Licitações, no endereço anteriormente mencionado, pelo e-mail: 
tiagonascimento@santaluzia.mg.gov.br e/ou carlosjose@santaluzia.mg.gov.br, em 
até 02 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para abertura do certame. 

5.5.1. As questões técnicas serão retransmitidas à Unidade Requisitante para manifestação. 

 

6. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO – PROCEDIMENTOS 

6.1. A abertura da sessão pública ocorrerá no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital, quando os interessados deverão entregar os envelopes de Proposta Comercial e 
de Documentos de Habilitação, à (ao) Pregoeira(o), que procederá ao credenciamento e ao 
recebimento dos envelopes dos interessados em participarem deste certame, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal. 

6.2. A sessão de processamento do Pregão será pública e realizada em conformidade com a 
legislação citada no item 01, deste Edital, conduzida pelo Pregoeiro indicado pela Comissão 
Permanente de Licitação, com o auxílio da Equipe de Apoio.  

6.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de documentação e proposta fora do 
prazo estabelecido neste Edital. 

6.4. O órgão requisitante não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data 
e horário definidos neste Edital, enviadas por via postal e/ou entregues em outros setores 
que não seja o indicado no preâmbulo deste Edital. 

6.5. A fase de processamento da sessão do pregão observará, sequencialmente, as etapas 
estabelecidas nos itens abaixo. 
 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, O 
proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro(a) devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, e o 
autorize a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.   

7.2 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante 
mediante estatuto/contrato social, instrumento público/particular de procuração ou 
documento equivalente. 

7.3 - Entende-se por documento credencial: 

7.3.1 - Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

mailto:tiagonascimento@santaluzia.mg.gov.br


 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

6 

 

7.3.2 - Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a 
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, com 
a firma devidamente reconhecida. 

7.3.2.1 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e 
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito 
de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os atos 
pertinentes a este Pregão. 

7.3.2.2 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária 
ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem os direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, na forma estabelecida no item 7.3.2.1; 

7.3.2.3 – Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que 
apresentados ao Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio para conferência com o original. 

7.4.  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada proponente credenciada, não 
sendo admitida, em hipótese alguma, a coincidência de um mesmo representante para mais 
de uma licitante.. 

7.5. A falta de credenciamento ou, se houver credenciado, a sua ausência em qualquer 
momento da sessão, salvo quando autorizada expressamente pela(o) Pregoeira(o), importará 
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais subsequentes, mantendo-se o último 
preço para efeito de posterior ordenação das propostas. 

7.6. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as 
exigências previstas impossibilitará a participação do proponente neste Pregão. 

7.7. O credenciamento será efetuado conforme a ordem de chegada dos interessados. Após o 
credenciamento, a(o) Pregoeira(o) o declarará encerrado, momento que não mais serão 
aceitos novos proponentes, iniciando-se, em seguida, à abertura da sessão pública. 
 
7.8. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa atuar na etapa 
de oferecimento de lances verbais neste Pregão nos termos da legislação vigente. 
 
7.9. Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que compareceram à sessão, a (o) 
Pregoeira (o) declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte, que 
consiste no recebimento/conferência da “declaração de pleno cumprimento dos requisitos de 
habilitação”, constituindo-se em documento a ser fornecido em separado dos envelopes de 
proposta de preços e documentos de habilitação, ficando facultada a utilização do modelo 
constante do Anexo IV. 
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7.10. Encerrada a etapa/fase recebimento/conferência da “declaração de pleno cumprimento 
dos requisitos de habilitação”, a(o) Pregoeira(o) declarará aberta a sessão pública, recebendo 
os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, 
respeitando-se a ordem de credenciamento efetuada. 
 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

8.1. Encerrada a etapa de credenciamento serão recebidos os envelopes contendo as 
Propostas Comerciais e os Documentos de Habilitação, apresentados em envelopes 
separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, com os seguintes dizeres em sua 
face externa: 

ENVELOPE 1 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – RP Nº. 031/2017 

ÓRGÃO REQUISITANTE: 

PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 

 

ENVELOPE 2 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – RP Nº. 031/2017 

ÓRGÃO REQUISITANTE: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE  

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. As propostas comerciais deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, conforme modelo 
do Anexo II, impressa em papel da proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, datada, assinada na última folha e 
rubricadas nas demais por seu representante legal. 

9.1.2 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A Licitante deverá apresentar os preços como MAIOR DESCONTO POR LOTE NAS 
PLANILHAS BASEADAS NO REFERENCIAL (SUDECAP, SETOP E SINAPI), conforme 
planilhas oficiais e atualizadas na data do certame. 
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Onde nos preços estão incluídos todas as despesas necessárias à plena execução da obra, 
objeto desta licitação, incluído também, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
materiais necessários, despesas tais como ART’s ou RRT´s, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários e material. O cronograma físico/financeiro será apresentado no momento da 
contratação e específico por obra. 

9.1.3. A proposta de preços deverá conter obrigatoriamente: 

a) indicação do nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico - se houver, bem como o nome, n.º de CPF e RG, e cargo de seu 
representante legal; 

b) cotação de preços unitários conforme Anexo VII, expressos em algarismos, com até 02 
(duas) casas decimais após a vírgula. 

c) declaração expressa que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 

d) oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou ainda qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

e) todas as especificações contidas no Anexo VII, parte integrante deste edital. 

f) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

g) Composição de BDI de 28,49%. 

9.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 
pleitos de acréscimos a qualquer título. 

9.4. Serão desclassificadas as propostas comerciais que não atendam às exigências 
essenciais deste edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o seu julgamento. 

9.4.1. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, 
por simples manifestação de vontade do representante ou credenciado e aquelas cujo 
atendimento, nesse momento, possam representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

9.5. É facultado ao proponente cotar todos ou quaisquer dos itens integrantes do objeto do 
Pregão, não sendo admitida a cotação inferior à quantidade prevista para cada item licitado 
bem como que não observe o(s) descritivo(s) do(s) item(ns) licitado(s). 

9.5.1. Na hipótese de apresentação de proposta apenas para alguns itens, o proponente, 
para fins de facilitação e otimização dos trabalhos, deverá manter a numeração dos itens. 
 

9.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 
afastamento da respectiva proponente desde que seja possível a exata compreensão de sua 
proposta e a aferição de sua qualificação durante a realização da sessão pública do Pregão. 
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9.7. Propostas que possuírem pequenas incorreções que não acarretem lesões ao direito das 
demais licitantes, poderão ser retificadas pelo representante legal da pessoa jurídica ou seu 
mandatário na sessão pública do pregão, após a autorização do pregoeiro. 

9.8. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com os Títulos e condições deste edital e total sujeição à legislação pertinente. 

9.9. Na proposta, ocorrendo discordância entre os dados de quantidade, preços unitários e 
globais por item, prevalecerão as quantidades indicadas no Anexo VII, multiplicadas pelo 
preço unitário proposto e, entre os preços em algarismos e por extenso, serão considerados 
os últimos, observadas quaisquer incorreções na discrepância. 

 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA COMERCIAL, 
conservando intactos, sob sua guarda, os ENVELOPES DE HABILITAÇÃO. 

10.2. Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, 
ocasião em que proceder-se-á a verificação de sua conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, sendo desclassificados os itens que estiverem em desacordo com 
as especificações constantes no mesmo. 

10.3. O exame envolvendo o (s) objeto (s) ofertado (s) implicará na constatação da 
conformidade do (s) mesmo (s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, 
para atendimento das necessidades do órgão licitante. 

10.3.1. O Pregoeiro examinará as propostas de preços sempre levando em conta as 
exigências fixadas no item 9.2. 

10.4. Definidas as propostas que atendam às exigências do edital, envolvendo o objeto e o 
valor, o Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao 
critério de julgamento estabelecido neste Edital, qual seja, menor preço por item. 

10.5. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES, o Pregoeiro selecionará, sempre com base 
na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e 
todas aquelas que hajam oferecido proposta em valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento) àquela de menor preço. 

10.5.1.Não havendo pelo menos 3 (três) propostas na condição definida no item anterior, o 
Pregoeiro selecionará a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, 
quando existirem, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham 
sido os preços oferecidos nas propostas. 

10.6. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

10.7. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro 
poderá decidir, justificadamente pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação 
das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos 
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pertinentes e o próprio preço cotado, pela repetição do Pregão ou ainda, pelo seu 
prosseguimento, condicionado, em todas as hipóteses à inexistência de prejuízos ao órgão 
licitante. 

10.8. Oferecimento/Inexistência de Lances Verbais 

10.8.1. A(O) Pregoeira(o) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior desconto e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de descontos ofertados. 

10.8.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 
da ordem de lances. 

10.8.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 

10.8.4. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

10.8.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço apresentado pelo licitante para efeito de posterior ordenação das propostas escritas 
para fins de classificação final, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
edital. 

10.8.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances, as propostas selecionadas e 
não selecionadas serão classificadas na ordem crescente de valor sendo que, para as 
propostas selecionadas, será considerado o último preço ofertado. 

10.8.7. Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.8.8. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de 
menor preço, no sentido de que seja obtido o melhor preço, nas seguintes hipóteses: 

a) se não houver lances verbais e o menor preço estiver acima do que foi estimado pela 
Administração; 

b) mesmo após encerrada a etapa competitiva, se a proposta classificada em primeiro lugar 
estiver com preço acima do que foi estimado pela Administração; 
c) se não for aceita a proposta escrita de menor preço;  
d) se a licitante detentora do menor preço desatender às exigências habilitadoras. 

10.8.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro considerará vencedora do certame a 
licitante detentora da proposta de menor preço, por decisão motivada, após o exame de sua 
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, bem como o atendimento às condições do edital e 
seus anexos. 
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10.8.9.1. Para efeitos de aferição da aceitabilidade da proposta quanto ao objeto, as 
especificações poderão ser analisadas por funcionários competentes da Prefeitura que se 
manifestarão para subsidiar a decisão do pregoeiro, caso o mesmo entenda necessário. 

10.8.10. Considerada(s) aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço, será(ão) aberto(s) o(s) 
envelope(s) contendo os Documentos de Habilitação da(s) sua(s) proponente(s) para 
verificação das condições de habilitação, facultando-se o saneamento de eventual(is) falha(s) 
formal(is) relativa(s) à documentação na própria sessão. 

10.8.10.1. Para efeito de saneamento a que se refere o item anterior, a correção da (s) falha 
(s) formal (is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com 
a apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documentos, ou com a verificação 
desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ainda, por qualquer outro método que venha 
a produzir o(s) efeito (s) indispensável (is). 

10.8.11.Preenchidas as exigências habilitatórias previstas no Edital e aprovadas as amostras 
apresentadas, a proponente detentora do menor preço será declarada vencedora. 

10.8.12. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 
aceitabilidade, quanto ao preço (em caso de oferecimento de lances) ou quanto ao objeto e 
preço (em caso de não realização de lances), e procedendo a verificação das condições de 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste edital,  para o qual apresentou proposta. 

10.8.13. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de 
preço na forma prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do envelope B, para análise 
dos documentos de habilitação da proponente primeira classificada. 

10.8.14. Se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam 
ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em 
sessão a ser convocada posteriormente. 

10.8.15. Das reuniões para recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de 
habilitação serão lavradas atas circunstanciadas, as quais mencionarão a participação das 
licitantes, as propostas e os lances verbais apresentados, a análise das propostas e dos 
documentos de habilitação, a manifestação da(s) licitante(s) de interpor(em) recurso ou não, 
sem prejuízo de outros fatos porventura ocorridos. 

10.8.16.É facultado à(ao) Pregoeira(o) ou à autoridade superior a promoção de diligência(s) 
destinada(s) a esclarecer(em) ou completar(em) a instrução do processo sendo a 
adjudicação, nesta hipótese, realizada apenas após a conclusão da(s) diligência(s) 
promovida(s). 

10.8.17. Não Haverá contratação por valor superior à estimativa de mercado realizada pela 
Administração pública 
10.8.17.1. Na hipótese da menor proposta, mesmo após a negociação direta com o 
pregoeiro, permanecer superior à estimativa de mercado realizada pela Administração 
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Pública, o pregoeiro usando a economia processual, poderá baixar o processo em diligência 
para apuração de eventual discrepância nos valores estimados. 
 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço 
por item atendido as exigências deste Edital. 

11.2. Se o Pregoeiro considerar que há indícios de inexequibilidade do menor preço ofertado, 
deverá converter o processo em diligência para que a licitante demonstre a exequibilidade de 
sua proposta.  

11.2.1. Em sendo esta comprovada, a proposta será admitida. Caso contrário, a proposta 
será desclassificada. 

11.2.2. É ônus da licitante ter sempre à disposição documentos capazes de comprovar a 
exequibilidade de sua proposta. 

11.3. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, a 
Administração poderá fixar prazo, nos termos do art. 48, § 3º, da  Lei 8.666/93, para 
apresentação de nova proposta ou nova documentação. 

11.4. Serão desclassificadas as propostas de preços: 
a) que não atenderem as exigências do presente Edital e seus anexos, seja por omissão ou 
por apresentarem irregularidades insanáveis; 
b) apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, e, incompatíveis com os 
preços de mercado; 
c) manifestamente inexequíveis, considerados aquelas que não venham a ser demonstrados 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado, ou seja, a Pregoeira poderá requisitar comprovação de custos. 
 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os Documentos de Habilitação, poderão ser apresentados em original, por cópias 
simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

12.1.1. Os documentos expedidos via Internet terão sempre que necessário, suas 
autenticidades / validades comprovadas por parte do Pregoeiro. 

12.2. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada a apresentação do 
original ao Pregoeiro, por ocasião da abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação, para a devida autenticação. 

12.2.1. As autenticações serão feitas pela equipe de apoio ao Pregoeiro. 

12.3. Na hipótese de apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao 
processo licitatório. 
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12.4. No interesse da Administração, poderão ser relevadas omissões meramente formais 
observadas nas propostas e/ou na documentação, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

12.5. Encerrado o prazo estabelecido no preâmbulo deste Edital, para recebimento dos 
envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
adendos, acréscimos ou esclarecimentos referentes à documentação e à proposta. 

12.6. Todas as pessoas jurídicas deverão apresentar para fins de habilitação ao certame a 
documentação relacionada a seguir. 

 

12.6.1. Habilitação Jurídica 

A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá da apresentação  dos atos 
constitutivos abaixo, dependendo do tipo de pessoa jurídica do licitante. 
 
a) Registro comercial, no caso de pessoa jurídica individual;  

b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de pessoa jurídica 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. 

12.6.2. Qualificação Econômico-Financeira 

a) 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, sendo 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
pelo INPC/IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, consubstanciada nos seguintes Índices:    

a.1) O Balanço e as Demonstrações deverão ser apresentados por cópias reprográficas da 
página do Livro Diário, onde se encontram transcritos, acompanhados de cópias reprográficas 
de seu Termo de Abertura e de Encerramento, comprobatório do registro na Junta Comercial. 
Poderá também ser apresentada cópia reprográfica de publicação em jornal, na forma da lei 
acompanhado do termo de Abertura e Encerramento. As cópias deverão ser autenticadas.   

• Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a um inteiro e cinquenta 
centésimos (1,50), a ser obtido pela fórmula: 
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             AC 
ILC = ------, onde: AC é o ativo circulante e PC é o passivo circulante. 

            PC  

 

• Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a um inteiro vírgula cinco (1,0), a ser 
obtido pela fórmula: 

 

 ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

            ______________________________________  

             Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

•  Solvência Geral (SG) igual ou superior a um inteiro vírgula cinco (1,5), a ser obtido 
pela fórmula:    

 

           SG =       Ativo Total 

                        ____________ 

 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo    

 

•   Índice de Endividamento (ENDIV.) 

2. Este índice mostrará a relação entre Capital de Terceiros Passivo Circulante e Passivo 
Não Circulante (Exigível a Longo Prazo) e Bens de Direito da Empresa (Ativo Total) a 
ser calculado pela fórmula: 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

ENDIV. = --------------------------------------------------------- < 0,60 

Ativo Total 

 

§1º - No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço 
(demonstrações contábeis) do último exercício social exigível.   

§2º - O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o 
arredondamento matemático a partir da segunda casa decimal.   
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§3º - As memórias de cálculo do índice devem ser anexadas pelo licitante à documentação 
pertinente à qualificação econômico-financeira.   

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica,  expedida pelo 
cartório  distribuidor (Fórum) há menos de 60 ( sessenta) dias da data designada no 
preâmbulo deste Edital para o recebimento da documentação e das propostas; 

12.6.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ),(www.receita.fazenda.gov.br); 
b) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
expedida pela Caixa Econômica Federal – Lei nº 8.036, de 11/05/90, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, ou prova de garantia do juízo de 
valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio (www.caixa.gov.br);; 
c) prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, pela apresentação dos seguintes documentos: 
c.1) Certidão de regularidade de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, emitida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
c.2) Certidão de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, emitida pelo Ministério da Fazenda/procuradoria da Fazenda Nacional/Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;(www.receita.fazenda.gov.br) 
c.3) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
c.4.) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e 
Imobiliários) do domicílio ou sede do licitante. IMPORTANTE: A prova de regularidade para 
com a Fazenda Municipal deve abranger todos os tributos municipais – PLENA. 
Obs.:  a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos Tributos 
Imobiliários, deverá ser feita mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos 
Imobiliários em nome da licitante, expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da 
mesma. No caso da licitante não possuir imóveis em seu nome, a mesma deverá apresentar 
certidão negativa, expedida pela Prefeitura Municipal de seu domicílio ou sede, comprovando 
esta situação. No caso da licitante possuir vários imóveis em seu nome, a mesma deverá 
apresentar certidão negativa de todos os imóveis, expedida pela Prefeitura Municipal de seu 
domicílio ou sede. As provas de regularidades relativas aos tributos mobiliários e imobiliários 
poderão constar de uma certidão única ou de documentos separados, e devem estar sempre 
em nome da pessoa jurídica licitante. 
 c.5) Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 
1943, conforme determina a Lei 12.440/11 (www.tst.jus.br/certidao). 
 
12.6.4 Qualificação Técnica 
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a) Apresentação de comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível com 
o objeto da licitação, por intermédio de atestado expedido por pessoa jurídica de Direito 
Público ou Privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira 
satisfatória e a contento, fornecimentos da natureza similar com o objeto da presente 
licitação. 

a) Só serão considerados válidos os atestados em papel timbrado da entidade expedidora, 
com identificação do nome e endereço da entidade. O atestado deverá ser datado e assinado 
por pessoa física identificada pelo seu nome, cargo exercido na entidade, números de 
telefone e/ou de fax símile para contato, estando as informações sujeitas à conferência pelo 
(a) Pregoeiro e equipe de apoio. 

b)- Certidão de registro regular no CREA ou CAU para a empresa e seus responsáveis   
técnicos. 

c)- Declaração de disponibilidade de equipe técnica, máquinas e equipamentos   necessários 
e suficientes para a execução dos trabalhos. 

d)- Declaração do compromisso de manter, na condução das obras, os profissionais cujos 
atestados venham a atender à exigência deste termo. 

e) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO DA EMPRESA Por meio de 
atestado (s) emitido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados (s) no CREA ou CAU, acompanhado (s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico – 
CAT especifica (s) para a obra referida, atestando que a empresa licitante e o (s) profissional 
(is) indicado (s) para ser (em) Responsável (is) Técnico (s) da obra, comprovadamente 
integrante (s) do quadro permanente da licitante, executou (aram) obras que contenham as 
seguintes informações de maior relevância de serviços: 

Armação de aço CA-50/CA-60 >= 20.000Kg  

Alvenaria de tijolo cerâmico ou bloco de concreto para vedação >= 4.000m2  

Chapisco >=1.500m2  

Cobertura em telha auto portante perfilada em aço zincado >= 2.500m2 (excluído) 

Concreto estrutural FCK 25Mpa ou superior >= 3.500m3  (alterado para 600m3) 

Treliça metálica em aço laminado >= 10.000kg(excluído) 

Pintura em tinta acrílica/ látex em paredes e tetos >= 3.500m2  

Pintura automotiva 02 demãos >= 600m2 (excluído) 

Regularização de piso / base argamassa >= 5.000m² 

Piso porcelanato >= 450m2 (alterado para: Piso cerâmico/porcelanato >=450m2) 
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Forro de gesso acartonado FGE >= 5.000,00 m² (alterado para: Revestimento em gesso 
liso paredes e/ou tetos >=5.000m2) 

Ponto de agua fria >= 20 Pontos 

Pontos Ponto de esgoto >= 16 Pontos  

Reboco >= 1200 m2  

Meio fio de concreto >= 20.000 m 

Concreto betuminoso faixa C usinado a quente >= 10.000 ton 

Sarjeta padrão sudecap >= 5.000 m 

Obs)  A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s)pertence(m) ao 
quadro permanente da empresa a mais de 12 meses, se fará através de um dos documentos 
a seguir relacionados: 

• Contrato de trabalho e CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social). 
 

• Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência, acompanhado da 
certidão de registro CREA ou CAU, que comprove o tempo de registro como 
responsável. 
 
 

•  Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente. 

 

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para conhecer plenamente o local 
das obras a serem realizadas, bem como as condições e dificuldades que as mesmas 
apresentam. Podendo a visita técnica ser realizada até 48 horas antes da abertura do 
certame, com agendamento prévio pelo telefone (31)3641-5232, no horário de 13 às 17 
horas. 

12.6.5. Todos os licitantes deverão apresentar juntamente com os envelopes documentação 
de habilitação a Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de situação regular perante 
o Ministério do Trabalho. 

12.6.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da pessoa jurídica, firmada 
pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e R.G, atestando, sob as penalidades 
cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem como, a situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo IV– Modelo de 
Declaração. 

12.7. O objeto constante do ato constitutivo da pessoa jurídica deve ser compatível com o 
objeto licitado. 
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12.8. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 
certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

12.9. A documentação exigida nos subitens do item 12, deverá ser compatível com as 
respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

12.10. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 
considerado o lapso de  06 (seis) meses entre a data de sua expedição e a da abertura do 
certame.  

12.11. Só serão aceitos certificados de registro cadastral cujo objeto seja compatível com o 
objeto licitado. 

12.12. Os documentos exigidos para habilitação, não poderão, em hipótese alguma, ser 
substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento. 

12.13. Serão declaradas inabilitadas as licitantes cujos documentos não atendam aos 
requisitos estabelecidos neste edital. 

12.14. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja 
formalizada a assinatura da Ata de Registro de Preços pela(s) licitante(s) declarada(s) 
vencedora(s). Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes 
interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

12.15. As microempresas  e pessoa jurídicas de pequeno porte, que se beneficiarem do 
regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123/06, por ocasião de 
participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, conforme já estabelecido no subitem 3.4, deste edital. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO 

13.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante que ofertou o menor 
preço e a aprovação da(s) amostra(s) apresentada(s), ela será declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto desta licitação. 

13.2. Existindo recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados e, após a decisão 
do (s) mesmo (s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do (s) objeto 
(s) do certame ao (s) licitante (s) vencedor (es). 

14.  DA FASE RECURSAL 

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante presente ou devidamente representado na 
sessão poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, sendo-lhe 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
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14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante da intenção de recorrer ou a 
não apresentação das razões recursais no prazo concedido importará na decadência do 
direito de recorrer, competindo a(ao) Pregoeira(o) adjudicar o objeto do certame à licitante 
detentora da melhor proposta, encaminhando o processo para homologação pela autoridade 
competente. 
 
14.3. O recurso que tenha por objeto a habilitação e inabilitação de licitante ou julgamento 
de proposta terá efeito suspensivo, sendo que, quanto aos recursos interpostos tendo como 
objeto as demais matérias, a autoridade competente poderá, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir efeito suspensivo. 
 
14.3.1. O acolhimento das razões recursais importará, apenas e tão somente, na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento 

14.4. Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
e horários previstos no preâmbulo, deste Edital. 

14.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos desta 
Instituição e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico (e-mail).  

15. DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida a Autoridade Competente 
para homologação. 

15.2. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à aquisição do 
objeto licitado. 

15.3 – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do(s) 
licitante(s) declarado(s) vencedor(es) para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
respeitada a validade da sua proposta. 
 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, e, respeitada a ordem de classificação, o(s) 
representante(s) legal(is) da(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) será(ão) convocado(s) 
para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme minuta constante dos Anexo VIII, 
que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
16.1.1. O representante legal deverá assinar a Ata de Registro de Preços, impreterivelmente, 
no prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação formal para tal fim, 
sendo a convocação feita através de fax ou correio eletrônico. 
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16.2. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei Federal 8.883/94. 
 
16.3. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração Pública a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
16.3.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço 
está registrado por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e 
o preço cotado naquele for igual ou superior ao registrado. 
 
16.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados via fax e correio 
eletrônico (e-mail), ficando disponíveis durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. 
16.5. A Administração Pública monitorará os preços dos produtos e avaliará o mercado 
constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens 
registrados, procedendo-se, por via de consequência, a alteração dos contratos. 
 
16.6. A Administração Pública convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado sempre que verificar que o preço registrado está acima do 
preço de mercado. 
 
16.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados, nas 
mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
 
16.8. Antes de receber o pedido de fornecimento, o fornecedor poderá ser liberado do 
compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 
apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços 
de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas devido ao fato do preço 
de mercado ter se tornado superior ao preço registrado. 
 
16.9. Na hipótese de adequação do preço registrado ao valor de mercado ou liberação do 
fornecedor, obrigatoriamente, serão lavrados os respectivos termos aditivos da Ata de 
Registro de Preços. 
 
16.10. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor ou 
sócio da pessoa jurídica sendo, na oportunidade, apresentados os seguintes documentos: 
a) Procuração ou contrato social, caso a procuração apresentada na abertura da licitação não 
abranja poderes para assinatura do contrato. (cópia autenticada); 
b) Cédula de identificação; 
c) Certidão negativa de Débitos junto ao INSS (documento emitido pela internet – original); 
d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (documento 
emitido pela internet – original). 
e) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Pública Municipal de Santa Luzia; 
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16.10.1. Caso a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) não apresente(m) situação fiscal 
regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou recuse-se a assiná-la, será(ão) 
convocada(s) o(s) licitante(s) remanescente(s), observada a ordem de classificação, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
16.11. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso 
do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
16.12. Nos termos do decreto federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, está ata de registro de 
preços poderá ser aderida por órgãos não participantes, sendo que o quantitativo ou valor 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
16.12.1. Por esta ata se registra todos os itens constantes das tabelas referenciais da 
SUDECAP, SETOP e SINAPI, salientando que será contratado o item de menor valor quando 
houver equivalência entre as tabelas. 
 
16.13. Nos termos do decreto federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, desta ata de registro 
de preços poderá ser extraído contrato, desde que assinados dentro do prazo de validade da 
ata, com prazo não superior a 12 meses, podendo ser prorrogado quando se tratar de 
serviços de natureza continuada, nos termos da lei 8.666/93. 
 

17. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

17.1. A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certame deverá(ão) entregar o(s) 
produto(s) de acordo com as especificações contidas no Anexo III – Especificação do objeto, 
no Município de Santa Luzia, no local, horário e prazo(s) indicado(s) na ordem de 
fornecimento, conforme estabelecidos no Anexo I – Critérios Peculiares da Licitação. 

17.1.1. O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis 
contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo as entregas 
programadas ao longo de 12 (doze) meses, conforme a necessidade da Administração. 
 
17.2. O(s) produto(s) será(ão) recebido(s) e submetido(s) ao setor requisitante para 
avaliação da sua conformidade com as especificações constantes do Edital, proposta 
apresentada e Ata de Registro de Preços afim de que decida sobre sua aceitação ou rejeição. 
 
17.3. O(s) recebimento(s) provisório(s) e definitivo(s) do(s) produto(s) ocorrerá(ão) na 
forma prevista no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, estando condicionados à conferência; 
exame qualitativo e aceitação ficando a(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de 
Preços obrigada(s) a reparar(em), corrigir(em), remover(em), reconstituir(em) ou 
substituir(em), às suas expensas, no todo ou em parte, eventual(is) vício(s), defeito(s) ou 
incorreção(ões) porventura detectada(s).” 
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17.4. O recebimento definitivo somente se dará, ainda, após comprovação da entrega de 
todos os produtos licitados e verificação de sua conformidade com as especificações 
qualitativas e quantitativas e consequente aceitação. 
 
17.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) licitante(s) detentora(s) da 
ata de registro de preços, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento 
da ata de registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na própria ata 
de registro de preços. 
 
17.6. A Administração Pública reserva-se o direito de não receber o(s) produto(s) licitado(s) 
em desacordo com o previsto neste Edital, na proposta apresentada e na Ata de Registro de 
Preços. 
 
17.7. Constatada(s) irregularidade(s) no produto do fornecimento, a Administração Pública 
poderá: 
17.7.1. Se disser respeito à especificação/qualidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando a substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da 
adoção das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituições, a(s) licitante(s) detentora(s) 
da ata de registro de preços deverá(ão) fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação a ser expedida 
pela Administração Pública, ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas 
neste Edital e na Ata de Registro de Preços, mantido o preço inicialmente contratado, 
reservando-se, ainda, o direito da Administração Pública de remeter o(s) produto(s) 
rejeitado(s) à(s) licitante(s) . 
 
17.7.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Na 
hipótese de complementação, a(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços 
deverá(ão) fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas contados da notificação a ser expedida pela Administração Pública, ou 
imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas neste Edital e na Ata de 
Registro de Preços, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
17.8. A licitante detentora do preço registrado deverá manter todas as condições exigidas 
para habilitação até que a ata de registro de preços perca sua vigência e/ou tenha todo o seu 
objeto consumido. 
 
17.9 Caso a(s) licitante(s) contratada não apresente(m) situação regular no ato de retirada 
do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) 
remanescente(s), observada a ordem de classificação para retirada. 
 
17.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho decorrente 
desta licitação somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
desde que devidamente fundamentada. 
 
17.11. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar a 
data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo 
e assinatura do responsável. 
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17.12. Todos os produtos deverão ser entregues acompanhados da respectiva nota fiscal ou 
nota fiscal fatura, conforme o caso. 
 
17.13. A pessoa jurídica fornecedora, quando do recebimento da ordem de fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e o horário em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
 
17.14. A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida 
para a unidade requisitante para que seja anexada ao processo de administração da ata de 
registro de preços. 
 
17.15. Por se tratar de aquisições decorrentes de Ata de Registro de Preços, não é possível 
qualquer acréscimo de quantitativo, ficando as solicitações adstritas ao quantitativo licitado. 
 
17.16. O quantitativo consignado na Ata de Registro de Preços refere-se ao consumo 
estimado sendo que, a quantidade comprada depende da Política de Compras adotada pela(s) 
Secretaria(s) participante(s) do registro de preços. 
 
17.17. A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços se responsabiliza pelo 
fornecimento, conforme objeto consignado no presente Edital, na proposta apresentada e na 
ata de registro de preços, devendo os produtos ser entregues, de forma parcelada, 
obedecendo ao cronograma determinado pela Secretaria Solicitante, no Município de Santa 
Luzia, sem ônus para a municipalidade, ficando, ainda obrigada a aceitar a REQUISIÇÃO que 
porventura lhe seja enviada como resultado do presente certame. 
 
17.18. Os produtos deverão ser fornecidos verificando-se os aspectos de qualidade e 
identidade, devendo dispor na embalagem, de informações quanto às suas características, 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade, marca, lote, código do produto e modelo. 
 
17.19. A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços e contratada(s) se 
responsabiliza(m) pela entrega de materiais e/ou produtos de boa qualidade sob pena de 
suspensão do fornecimento e adoção das demais medidas legais cabíveis. Para que esta 
determinação seja cumprida com rigor, a Secretaria Municipal requisitante designará servidor 
competente para recebimento e conferência dos produtos. 
 
17.20. A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços que for(em) contratada(s) 
se compromete(m) a realizar as entregas dos produtos mesmo em caso de greve ou 
paralisação, seja de que natureza for. 
 

18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. O pagamento do preço registrado será efetuado em parcelas mensais até o 28º 
(vigésimo oitavo) dia subsequente de cada mês para a Secretaria Municipal de Saúde e até o 
5º (quinto) dia útil subsequente de cada mês para as demais Secretarias, de acordo com as 
entregas efetuadas, devendo a(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços 
emitir(em) as respectivas Notas Fiscais que, devidamente comprovadas e atestadas por 
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servidor da Administração designado para tal fim, deverão ser encaminhadas acompanhadas 
de todos os comprovantes de regularidade fiscal, inclusive perante a Fazenda Pública 
Municipal de Santa Luzia, e Certidão de Regularidade Trabalhista.” 

18.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
licitante, o pagamento será efetuado no primeiro dia subsequente sem que isso caracterize a 
mora da Administração Pública. 
 
18.2. Para cada empenho deverá ser apresentada a respectiva nota fiscal que, por sua vez, 
discriminará a marca, lote e a quantidade de produtos entregues. 
 
18.3. Caso venha a ocorrer exigência de providências a serem cumpridas pela(s) licitante(s) 
contratada(s), a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua 
contagem a partir da data em que as providências reclamadas forem cumpridas.” 
18.4. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente bancária, devendo 
a(s) licitante(s) contratada(s) apresentar(em) o número da mesma, o banco e a agência 
junto ao corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is) ou em anexo ou, ainda na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal, nos termos da legislação vigente.” 
 
18.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que tenha sido imposta a(s) licitante(s) contratada(s) em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a alteração da proposta, 
reajustamento do valor devido ou incidência de quaisquer encargos/ônus, seja de que 
natureza forem. 
 
18.6. A Administração Pública se exime do pagamento de quaisquer despesas oriundas do 
fornecimento que a(s) licitante(s) detentora da ata de registro de preços faça(m) sem sua 
prévia aprovação.” 
 
18.7. Na hipótese de expirar(em) o(s) prazo(s) de validade das certidões apresentada(s) 
pela(s) licitante(s) contratada(s) até a data do pagamento, deverá(ão) a(s) mesma(s) 
providenciar a atualização desta(s). 
 
18.8 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados, ficando 
isenta a Administração Pública de arcar com quaisquer ônus, seja de que natureza forem. 
 
18.9. O atraso na apresentação por parte da(s) licitante(s) vencedora(s), da fatura ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática 
do prazo concedido à Administração Pública para efetuar o respectivo pagamento, por um 
período correspondente a quantidade de dias de atraso na apresentação da respectiva fatura 
e/ou documentos. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. A licitante que descumprir quaisquer das cláusulas deste Edital e seus anexos ficará 
sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e na legislação 
aplicável. 
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19.2. Se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a 
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preços e o Contrato de Fornecimento, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de SANTA LUZIA e será descredenciado no Cafrin pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços 
e nas demais cominações legais” 
 
19.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior quanto às hipóteses referidas na 
condição anterior, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
19.4. Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no edital e/ou na Ata de 
Registro de Preços, o infrator também estará sujeito as seguintes sanções, 
independentemente da aplicação das já previstas nos itens anteriores: 
a) Advertência – utilizada como comunicação formal ao licitante sobre o descumprimento da 
Ordem de Execução de Serviços/Entrega de Produtos, ou instrumento equivalente e outras 
obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.  
b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município de Santa Luzia, por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
c) Declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital  enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que  seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade, desde que 
cumprido o prazo estipulado na alínea anterior.” 
 
19.5. Das Multas 
 
19.5.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor as seguintes multas: 
a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, 
incidente sobre o valor da quantidade que deveria ser entregue, assim considerado e 
calculado até o 10o (décimo) dia, após o prazo estipulado na Ordem de Fornecimento, o que 
ensejará a consideração de inexecução parcial do ajuste. 
b) 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dos materiais que deveriam ser entregues, a 
partir do 11o (décimo primeiro) dia, o que ensejará a consideração de inexecução total do 
ajuste. 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação na recusa do(s) licitante(s) em 
assinar(em) a Ata de Registro de Preços, a Nota de Empenho/Fornecimento ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da data da sua 
convocação pela Administração Pública, através de fax ou outro meio legalmente permitido. 
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) produto(s) entregue(s) com problemas técnicos 
ou em desconformidade com o Edital, a proposta apresentada, a Ata de Registro de Preços, 
mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se o produto com problemas 
não for substituído em até 48 (quarenta e oito) horas contadas da data em que a 
Administração tiver comunicado ao fornecedor a irregularidade. 
 
19.5.2 Na hipótese de multas, a licitante inadimplente será notificada para recolher aos 
cofres públicos, no prazo de 10 (dez) dias, a importância das penalidades impostas, sob pena 
de inscrição na Dívida Ativa do Município e respectiva execução fiscal, ou, em sendo possível, 
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caso seja mantido o contrato, será facultado à Administração Pública o recolhimento das 
multas por ocasião do pagamento, através de compensação no preço.” 
 
19.5.3 As eventuais multas decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas no presente edital poderão ser: 
a) descontadas do pagamento a ser efetuado à(s) licitante(s) Contratada(s); 
b) cobrada(s) amigavelmente na esfera administrativa; 
c) cobrada(s) pelas vias judiciais.” 
 
19.6. Antes da imposição de qualquer penalidade, será propiciada defesa à licitante infratora, 
tendo sido ela contratada ou não 
 

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

20.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta das dotações orçamentárias 
codificada nas rubricas indicadas sob os nºs: 

ITEM DOTAÇÃO   ELEMENTO DE DESPESA 

Manutenção Secretaria Municipal 
de Governo 02 006 001 04 122 2001 2022   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Administração e Planejamento 
do Governo 02 006 007 04 122 2001 2413   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas 02 007 001 04 122 2001 2029   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Administração e Planejamento 02 007 002 04 122 2001 2031   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Finanças 02 008 001 04 123 2012 2331   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de Prédios 
de Terceiros 02 009 001 12 122 2001 1086   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Educação 02 009 001 12 122 2001 2340   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de 
educandarios Municipais 02 009 001 12 361 2038 1034   33 90 39 00 00 

Conservação de educandarios 
Municipais 02 009 001 12 361 2038 1036   33 90 39 00 00 



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

27 

 

Manutenção da Superintendencia 
da alimentação escolar 02 009 008 12 361 2045 2345   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Cultura 02 010 002 13 391 2033 2371   33 90 39 00 00 

Manutenção do Fundo Municipal 
do Patrimonio Cultural 02 010 002 13 392 2033 2149   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Desenvolvimento Urbano e 
Fiscalização 02 011 003 15 122 2001 2421   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação 02 011 001 04 122 2001 2363   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria Publica 
Transito e Transporte 02 012 001 06 122 2001 2076   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos 02 013 001 04 122 2001 2087   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de Predio 
de Terceiros 02 013 001 04 122 2061 1025   44 90 51 00 00 

Construção e Reforma de 
Próprios Municipais 02 013 001 04 122 2061 1026   44 90 51 00 00 

Conservação de Próprios 
Municipais 02 013 001 04 122 2061 1028   33 90 39 00 00 

Conservação de ruas e avenidas 02 013 002 15 451 2067 1063   33 90 39 00 00 

Abertura e melhoria de ruas e 
avenidas 02 013 002 15 451 2067 2248   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Obras Públicas 02 013 002 15 452 2001 2427   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de 
Cemitério Municipal 02 013 002 15 452 2017 1043   44 90 51 00 00 

Construção e Melhorias de 
Estradas e Pontes 02 013 002 25 782 2070 1046   44 90 51 00 00 

Conservação de Estradas e 
Pontes 02 013 002 26 782 2070 1047   33 90 39 00 00 
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Construção e Reforma de 
Campos de Futebol e Estadios 02 013 002 27 812 2026 1048   44 90 51 00 00 

Construção e Reforma de Praças, 
Parques e Jardins 02 013 002 27 813 2071 1050   44 90 51 00 00 

Construção e Reforma de 
Quadras, Ginásios e Parques 02 013 002 27 813 2072 1051   44 90 51 00 00 

Conservação de campos de 
futebol e estádios 02 013 002 28 812 2026 1049   33 90 39 00 00 

Canalização de córregos 02 013 006 17 512 2074 1041   33 90 39 00 00 

Abertura de poços artesianos 02 013 006 17 512 2073 1054   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Abastecimento 02 014 001 18 122 2001 2429   33 90 39 00 00 

Conservação de Praças, Parques 
e Jardins 02 014 005 18 541 2008 1014   33 90 39 00 00 

Manutenção do Aterro Sanitário 02 014 005 18 541 2058 2193   33 90 39 00 00 

Manutenção de Atividade na 
Fazenda Boa Esperança 02 014 005 27 813 2060 2199   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Esporte 02 015 001 27 122 2001 2361   33 90 39 00 00 

Manutenção do Programa de 
Esporte e Lazer na Cidade 02 015 001 27 122 2001 2378   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 02 016 001 04 121 2010 2326   33 90 39 00 00 

Manutenção do Bloco de atenção 
básica 04 001 001 10 301 2049 2463   33 90 39 00 00 

Manutenção das Unidades básica 
de Saúde 04 001 001 10 301 2049 2468   33 90 39 00 00 

Manutenção do Centro de 
Especialidades Odontologico 04 001 002 10 302 2051 2480   33 90 39 00 00 

Manutenção do Hospital Municipal 04 001 002 10 302 2051 2632   33 90 39 00 00 
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Manutenção do Centro de 
Consulta Especializadas 04 001 002 10 302 2052 2386   33 90 39 00 00 

UPA 04 001 002 10 302 2052 2470   33 90 39 00 00 

Manutenção do Centro de 
Atenção Psicosocial 04 001 002 10 302 2052 2475   33 90 39 00 00 

Manutenção da coordenadoria de 
assistência farmacéutica 04 001 004 10 303 2051 2071   33 90 39 00 00 

Manutenção do bloco gestão SUS 
Municipal 04 001 005 10 122 2010 2066   33 90 39 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
das UBS 04 001 006 10 301 2051 1098   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
da Academia da Saúde 04 001 006 10 301 2052 1099   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
das UPAS 04 001 006 10 302 2051 1018   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
do Hospital Municipal 04 001 006 10 302 2051 1608   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
da Farmácia de Minas 04 001 006 10 302 2051 1609   44 90 51 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania 05 001 001 04 122 2081 2356   33 90 39 00 00 

Manutenção do CREAS 05 001 001 08 243 2081 2401   33 90 39 00 00 

Manutenção do CRAS 05 001 001 08 244 2064 2113   33 90 39 00 00 

 

20.2. Cada requisição ou solicitação de fornecimento deverá constar o número da dotação 
orçamentária onerada para seu atendimento. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra sendo considerado totalmente 
aceito após apresentação da documentação e da proposta de preços, momento que não 
serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

21.2. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por 
disposição legal, o Foro da Comarca de Santa Luzia, observadas as disposições do § 6º do 
artigo 32 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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21.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência(s) destinada(s) a esclarecer(em) ou complementar(em) a instrução 
do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 

21.4. – O Município de Santa Luzia, reserva-se o direito de: 

21.4.1 – Não contratar nenhum dos proponentes, mesmo que atendam às especificações do 
presente edital, se, a seu critério, fatores até então não considerados vierem a recomendar a 
não contratação; 

21.4.2 – Revogar ou anular o certame sem que disto decorra, para os proponentes, o direito 
a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização. 

21.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Município de Santa Luzia, não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob pena das sanções aplicáveis em 
cada caso, previstas neste edital, não se excluindo as de caráter civil e/ou criminal. 

21.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 
item em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

21.9. Para agilização  dos trabalhos  e comunicações relativas a presente licitação, solicita-se 
que os licitantes façam constar em sua documentação o endereço completo, nºs de fax, 
telefone e correio eletrônico (e-mail). 

21.10. A participação nessa licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus anexos. 

21.11. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer recurso ou 
indenização, poderá a licitação ter: 

a) adiada a abertura; 

b) alterado o presente Edital, com fixação de novo prazo para a realização de nova licitação. 

21.12. A adjudicação do (s) item (ns) objeto desta licitação não implicará em direito à 
contratação. 

21.13. Os casos omissos neste Edital serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na 
legislação federal e municipal pertinentes e, nos princípios de direito. 
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21.14. O não comparecimento à Sessão Pública da licitante ou de seu representante, que 
tenha apresentado os envelopes contendo a respectiva proposta e documentos para 
habilitação, nos prazos fixados neste Edital, impedirá a pessoa jurídica de ofertar lances, sem 
prejuízo dos demais atos da licitação. 

21.15. Nas hipóteses de rescisão contratual, que serão formalmente motivadas nos autos do 
processo, e de desfazimento do processo licitatório, ficam assegurados o contraditório e a 
ampla defesa 

21.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante,  desde  que,  seja  possível  a  aferição  de  sua  qualidade e  a exata  
compreensão de sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão. 

21.17.Caso seja necessária a interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob guarda 
da (o) Pregoeira (o), que designará nova data para a continuação dos trabalhos.  

 

22. DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

22.1. O Edital de licitação e seus anexos poderão ser acessado via o site da prefeitura 
municipal de Santa Luzia ou solicitação via e-mail, endereçada a 
tiagonascimento@santaluzia.mg.gov.br, até o último dia que anteceder a data designada 
para a abertura do certame. 

22.2. Integram o presente edital: 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II - Modelo da Proposta Comercial 

Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação. 

Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular 
perante o Ministério do Trabalho. 

Anexo VI - Planilha Orçamentária de Preços Básicos. 

Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

Anexo VIII – Minuta do Contrato. 

SANTA LUZIA, em 31 de Julho de 2017. 

 

Carlos José Cândido Martins 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – INTRODUÇÃO 

A Prefeitura de Santa Luzia tem investido de forma significativa na ampliação e modernização 
de sua infraestrutura urbana, com a utilização de recursos oriundos do orçamento municipal, 
financiamentos e de convênios com o Estado e a União. Dentre suas metas está a melhoria 
de qualidade de vida dos munícipes, cabendo à Secretaria Municipal de Obras compromisso 
de trabalhar por esta melhoria. 

2 – JUSTIFICATIVA 

Considerando que é um desafio institucional a expansão e estruturação  dos espaços públicos 
do  Município de SANTA LUZIA ; que o pacto pela melhoria na qualidade de vida dos 
munícipes, tem como objetivo melhorar os espaços públicos onde á prestação de serviço 
,para alcançar Maior eficiência da maquina publica municipal , os objetivos ; que entre os 
princípios fundamentais ; e que as atribuições da Secretaria municipal de Obras, desenvolva 
uma organização e uma logística eficiente para o atendimento das necessidades de todas as 
secretarias municipais e dos usuários dos serviços públicos impõem-se ações de manutenção, 
construção dos espaços públicos do Município  de forma programada e continuada. Dentre 
tais ações encontra-se a contratação – objeto deste Termo de Referência fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR DESCONTO POR LOTE 
NAS PLANILHAS BASEADAS NO REFERENCIAL (SUDECAP, SETOP E SINAPI), cuja 
finalidade é  a Implantação do Sistema de “Registro de Preços para  futura e eventual  
contratação  de empresa de engenharia para prestação de serviços, de natureza 
continuada, mediante fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para 
reforma/ampliação, conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das 
instalações físicas internas e externas de Todas as Secretarias do município e  
atender serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas, imóveis próprios  e 
espaços públicos do Município de Santa Luzia, com base nas tabelas referenciais 
SUDECAP, SETOP E SINAPI.”, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura 
da Ata de Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo 
de Referência deste instrumento convocatório.” 

3 - OBJETIVO 

Este Termo de Referência, parte integrante do presente edital de licitação, tem por objetivos: 

a) Caracterizar o objeto a ser contratado; Pelo  MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA PARA 
ATENDER TODAS SECRETARIAS  
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b) Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, com os respectivos ensaios 
laboratoriais de controle tecnológico de materiais e serviços, que orientam os processos 
construtivos, que constituem-se em: 

b.1) Especificações e Inspeções de materiais; 

b.2) Procedimentos de Execução e de Inspeção de Serviços; 

b.3) CADERNO DE ENCARGOS DA SUDECAP 

b.4) Demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

c) Estabelecer o nível de qualidade desejada para a obra, com base nos elementos que 
constituem este edital de licitação; 

d) Salientar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria nº. 
3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

e) Dirimir possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto executivo, a planilha 
orçamentária, o memorial descritivo e as especificações técnicas, sendo que, em casos de 
conflito prevalecerá, por ordem decrescente de importância, o que estiver contido nos 
seguintes elementos: 

e.1) Termo de Referência; 

e.2) Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas; 

e.3) Planilha de Orçamento; 

e.4) Projetos; 

e.5) Cadernos de Encargos de Edificações e Infra – Estrutura Urbana da SUDECAP; 

f) Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante o 
cumprimento do contrato, 

g) Estabelecer que as informações contidas nas especificações técnicas deverão ser seguidas 
sempre, salvo quando determinado em contrário pela SUPERVISÃO. 

h) Estabelecer que qualquer proposta, modificação de processo técnico ou material a ser 
empregado no empreendimento, durante o processo executivo, somente será analisada se 
representar um ganho técnico e econômico para a CONTRATANTE. 

4 – OBJETO 

Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR DESCONTO PO LOTE 
NAS PLANILHAS BASEADAS NO REFERENCIAL (SUDECAP, SETOP E SINAPI), cuja 
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finalidade é a Implantação do Sistema de “Registro de Preços para  futura e eventual  
contratação  de empresa de engenharia para prestação de serviços, de natureza 
continuada, mediante fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para 
reforma/ampliação, conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das 
instalações físicas internas e externas de Todas as Secretarias do município e  
atender serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas, imóveis próprios  e 
espaços públicos do Município de Santa Luzia, com base nas tabelas referenciais 
SUDECAP, SETOP E SINAPI.”, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura 
da Ata de Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo 
de Referência deste instrumento convocatório.” 

4.1 – REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA  

Os serviços deverão obedecer requisitos normativos e instruções dos fornecedores para 
instalação. 

5 – PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES E 
ESPECIAIS 

Todos os serviços acima discriminados deverão ser executados conforme os projetos 
básicos/executivos/complementares listados abaixo, obrigatoriamente adquiridas pelas 
licitantes conforme instrução no edital. 

6 – MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

Os Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas – Tem por finalidade estabelecer as 
condições que presidirão as obras e instalação da construção. 

7 – CADASTRO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (as built) 

Deverá ser apresentando em formato padrão ABNT, a cada etapa do cronograma que for 
concluída. A CONTRATADA indicará em detalhe as modificações ocorridas em relação ao 
projeto original. A entrega do “as built” é condicionante para a medição dos serviços no 
período. O número de detalhes por formato será indicado pela SUPERVISÃO de acordo com 
cada caso. 

8 – LEGISLAÇÕES, NORMAS E REGULAMENTOS 

As normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como toda a legislação em vigor, os 
Cadernos de Encargos da SUDECAP, referentes a obras civis, edificações e infraestrutura 
urbana, inclusive sobre Segurança do Trabalho, serão parte integrante destas especificações, 
como se nelas estivessem transcritas. 
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Essas especificações são complementadas pelos projetos, detalhes de execução e planilhas 
orçamentárias, devendo ser integralmente obedecidas. Nos casos omissos, serão esclarecidos 
pela SUPERVISÃO. 

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e, salvo o disposto em 
contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA. A aplicação de materiais industrializados 
ou de emprego especial obedecerá às recomendações dos fabricantes. A mão de obra 
a ser empregada, sendo esta especializada, sempre que necessário, será fornecida pela 
CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade, garantindo um acabamento esmerado, 
obedecendo aos prazos estipulados no cronograma físico financeiro da obra. Vale ressaltar 
que os pagamentos das medições em datas não 

estipuladas não serão admitidos. Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que 
não satisfaçam ás condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer 
os trabalhos rejeitados, logo após o recebimento da ordem de serviços correspondente, 
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços e materiais 
utilizados. 

Será exigido o uso de todos os equipamentos de segurança nos termos da legislação vigente 
(capacete, luvas, botas e etc.). 

O canteiro deverá ser organizado e limpo, condições que deverão ser mantidas durante a 
obra, retirando-se quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que não sejam 
necessários à execução, sendo o destino e o custo de transporte de responsabilidade da 
CONTRATADA. Ao final, as obras deverão ser entregues limpas e acabadas, isentas de 
vestígios de obras. 

A CONTRATADA deverá manter em seu canteiro o diário de obras, devidamente atualizado, 
onde constará o efetivo diário do pessoal e todas as atividades executadas diariamente. 

Qualquer proposição de alteração por parte do construtor deverá nele ser anotada e 
devidamente aprovada pela Fiscalização, antes de sua execução. Além disso, por parte da 
fiscalização, será registrada toda observação necessária ao bom andamento dos serviços. 

Se as circunstâncias ou condições locais necessitarem, a substituição de alguns dos materiais 
obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa 
autorização, por escrito, da SUPERVISÃO, para cada caso particular. 

As obras e os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações 
constantes nos projetos, especificações técnicas e contratos. Em caso de divergências, 
prevalecerão sucessivamente: as especificações estabelecidas nos desenhos; as cotas 
assinadas nas dimensões medidas em escala; e os desenhos de maior escala sobre os de 
menor escala. Caso necessários, maiores esclarecimentos serão dados pela SUPERVISÃO, 
que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 
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Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com a instalação da obra, 
compreendendo o aparelhamento necessário, água, energia elétrica, alojamento de pessoal e 
organização do canteiro, que deverá contar com todas as condições necessárias para o bom 
desempenho dos trabalhos, através da organização dos espaços para movimentação de 
pessoal, veículos e estocagem do material, devendo ser mantidas as boas condições de 
trabalho até o final da obra. 

Os planos de trabalhos deverão ser limpos, desobstruídos de qualquer tipo de material 
inadequado, mantidos em rigoroso cuidado, asseio e segurança. A segurança da obra contra 
furtos, roubos, descuidos ou desvios será de responsabilidade da CONTRATADA. 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalações e 
andamento da obra, tais como taxas, tarifas, tributos, equipamentos, andaimes, ferramentas, 
responsabilidade técnica e outras correlatas. Serão previstos todo o pessoal e material 
necessário à administração da obra durante o desenvolvimento dos serviços. 

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre os 
requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguidos a Lei 6.514/77, as Normas 
Regulamentadoras da Portaria n°. 3214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT, 
mantendo em seu canteiro de obra um técnico de segurança do trabalho em tempo integral 
durante todo período de duração da obra. . 

A CONTRATADA deverá fazer duas ART’s ou RRT´s para a obra, uma em nome de quaisquer 
dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e Registro da Pessoa 
Jurídica junto ao CREA ou CAU, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará 
a obra. 

Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente executará a obra, conforme 
previsto no edital, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a 
sua permanência na obra. 

9 – VISTORIA TÉCNICA CAUTELAR 

A CONTRATADA deverá iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, a 
execução da vistoria técnica cautelar afim de dirimir dúvidas de possíveis danos que possam 
ocorrer nos imóveis lindeiros (CASO HOUVER) à obra e na estrutura existente, durante a 
execução dos serviços. 

Essa vistoria cautelar deverá ser elaborada, conforme o CADERNO DE ENCARGOS, por 
profissional habilitado em avaliação e perícia técnica com registro junto ao CREA ou CAU, e 
deverá apresentar anotação de responsabilidade técnica dos serviços. Paralelamente, 
considerando a obra parcialmente executada, será necessária a vistoria técnica para atestar o 
estágio atual da obra. 
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A vistoria deverá estar concluída no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sendo elaborada em 
três vias. A primeira via será entregue à SUPERVISÃO, a segunda ficará em posse da 
CONTRATADA e o original será anexado ao processo licitatório. 

A 1ª (primeira) medição só será liberada após a entrega da vistoria técnica cautelar. 

Critério de medição: Os serviços de vistoria técnica cautelar não serão medidos, razão pela 
qual seus custos deverão estar inclusos no preço composto e ofertado pela CONTRATADA. 

O prazo para a entrega de cada obra será de acordo com cronograma físico específico e 
contado a partir da emissão da Ordem de serviços. 

10. INSTALAÇÃO DA OBRA 

· Características ambientais do terreno; 

· Limites de intervenção da edificação (áreas com interferência e sem interferência de 
construção); 

· Acessos do canteiro (pessoas, veículos leves e equipamentos leves/pesados), 
estacionamento e área para manobras; 

· Localização de centrais de produção de materiais em obras; 

· Definição dos locais adequados para a limpeza e lavagem dos veículos e equipamentos (por 
exemplo, com canaletas de drenagem, pisos de concretos, separador água-óleo, ligação na 
rede de esgoto; 

· Localização dos equipamentos fixos e semi-fixos tais como betoneiras e guindastes; 

· Áreas para baias e caçambas de armazenamento de resíduos sólidos, com acessos e 
circulação adequados. 

A CONTRATADA deverá executar as instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica 
dentro das normas fixadas pelas respectivas concessionárias. 

As redes pluviais e de esgoto devem ser totalmente independentes. 

Localizar as centrais de produção e áreas de equipamentos que possam produzir mais ruídos, 
poeira e vibrações em áreas que minimizarem o impacto na vizinhança e trabalhadores e 
aumente a distância entre o emissor e receptor; 

A equipe de portaria da obra deverá ser treinada para orientar a manobra de caminhões para 
dentro do canteiro e para a via pública, acionando, quando for o caso, o técnico de segurança 
do trabalho para auxiliar na sinalização viária. 

10.1 – Plano De Prevenção E Controle Da Poluição Ambiental E Combate À Dengue 
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No Canteiro De Obras quando for o caso 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e recipientes que 
possam acumular água, evitando a proliferação da dengue. O não atendimento estará sujeito 
à multa, conforme legislação municipal. 

Antes do inicio da obra, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano De Prevenção E 
Controle Da Poluição Ambiental Do Canteiro De Obras, descrevendo a forma de gestão 
e as estratégias a serem implantadas na obra para minimizar os impactos ambientais 
ocasionados pela atividade de construção. 

Este plano deve ser revisado e atualizado conforme o andamento do cronograma de execução 
da obra, devendo ser aprovado pelo MUNICÍPIO antes do inicio das atividades de construção; 

O Plano De Prevenção À Poluição Ambiental Do Canteiro De Obras deverá ser 
elaborado com pelo LICITANTE CONTRATADA de acordo com as boas praticas de engenharia 
com o objetivo de reduzir a poluição por atividades de construção, prevenir a erosão do solo, 
controlar a sedimentação e geração de poeiras e fumaça e deverá contemplar minimamente 
as seguintes diretrizes: 

· Descrever as características, aspectos e impactos ambientais do terreno; 

· Descrever as atividades que serão realizadas, os impactos relacionados a cada uma delas e 
as estratégicas de prevenção à poluição, erosão e sedimentação. 

· Identificar todas as potenciais fontes de poluição que possam razoavelmente prejudicar a 
qualidade das águas descartadas, provenientes do canteiro; 

· Descrever as boas práticas utilizadas para reduzir poluentes em águas descartadas, 
provenientes do canteiro. Prever sistemas de drenagens de águas pluviais provisórias com 
indicação das soluções para retenção e remoção de resíduos sólidos e sedimentos, antes do 
lançamento das águas pluviais para o corpo receptor; 

· Coletar informações sobre pontos de destinação para onde deve escoar a água ou o seu 
aproveitamento (tais como: lava-rodas, lava-bicas, irrigação); 

· O escoamento da água de lavagem de betoneiras e caminhões de concretos (bica) também 
deve ser escoado para um lava-bica ou caixa de decantação antes do encaminhamento para 
a rede coletora pública. Deve ser prevista limpeza diária das caixas. 

· As atividades que geram poeira e materiais particulados devem ser protegidas por 
anteparos e seus resíduos devem ter correta disposição; 

· O local de produção de materiais em obra (argamassa, concreto) deve ser isolado do 
contrato direto com o solo (p.ex. caixote de madeira); 
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· Todos os materiais, equipamentos e ferramentas devem ser armazenados em locais 
apropriados e nunca em contato direto com o solo; 

· Não deve ser permitida a circulação de máquinas e veículos com vazamentos de óleos e 
combustível no interior do canteiro de obras e em seu entorno; 

· Produtos químicos e derivados de petróleo devem ser estocados em local seguro contra 
vazamentos, de modo a evitar o contrato direto com o solo; 

· Definir um procedimento e/ou plano de emergência para casos de detecção de focos de 
contaminação (kit de mitigação); 

· Racionar o uso de água para limpeza das obras e das vias de acesso;  

· Promover campanhas d conscientização para evitar os desperdícios de água e de energia 
elétrica; 

· Prever áreas de estocagem impermeáveis para produtos tóxicos e perigosos, corretamente 
dimensionadas e capazes de reter eventuais vazamentos (combustíveis, aditivos, tintas, 
solventes, etc.). 

· Solicitar aos fornecedores a fichas técnicas de produtos considerando perigosos e 
estabelecer condições especificas de armazenamento; estocar os materiais de forma que as 
etiquetas fiquem visíveis, tomando especial cuidado com produtos perigosos; 

· Materiais finos, pulverulentos, devem ser cobertos e estocados ao abrigo dos ventos. 

Todos os processos de erosão e sedimentação, medidas de controle e outras medidas de 
proteção identificadas no Plano de Prevenção à Poluição devem ser mantidas em bom 
funcionamento. Sempre que possível, verificar a eficácia dos controles e estratégias de 
prevenção à sedimentação. 

A CONTRATADA deverá treinar a equipe de obra para assegurar a correta implementação do 
Plano De Prevenção, Controle Da Poluição Ambiental Do Canteiro De Obras E 
Combate A Dengue. Além disso, deverá nomear um responsável pela empresa que atuará 
como gestor do Plano durante a execução da obra e que tenha autoridade para tratar as não 
conformidades e propor ações corretivas ou preventivas. 

10.2 – Diretrizes sobre Resíduos de Construção: 

10.2.1 – A Gestão de Resíduos de construção civil é regulada pela Resolução Federal n° 
307/2002 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, e deve ser atendida pela 
CONTRATADA. Baseada em tal Resolução, a CONTRATADA deverá desenvolver e implantar 
um Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). O conteúdo desse 
plano deve ser aprovado pelo Município e deverá ser atualizado/revisado conforme o 



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

41 

 

andamento do cronograma de execução da obra e eventuais problemas técnicos operacionais 
encontrados no decorrer da obra. 

10.2.2 – A CONTRATADA deverá designar uma equipe de colaboradores corretamente 
dimensionada, uniformizada e treinada para a correta implantação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do empreendimento. 

10.2.3 – A CONTRATADA deve estabelecer e implementar um Programa de Educação 
Ambiental voltado para os operários da construção civil, incluindo temas sobre consumo, 
resíduos, água, energia, ar, entre outros. Poderá ser incorporado no treinamento de 
segurança (Integração ou DDS); 

10.2.4 – Devem ser criadas condições para que o maior volume possível de resíduos seja 
reutilizado ou reciclado, portanto desviados de aterros e de incineração. 

10.2.5 – Posicionar os dispositivos de acondicionamentos de resíduos perigosos em locais 
ventilados e protegidos de intempéries e verificar para que os resíduos que estejam 
proximamente não reajam entre si. 

10.2.6 – Garantir a correta desmobilização das instalações provisórias, com a possibilidade 
de realizar a desconstrução de seus componentes e a recuperação das áreas ocupadas, 
eliminando possíveis fontes de contaminação e passivos no terreno. 

11 – PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE OBRAS 

O gerenciamento das atividades nos canteiros de obras será balizado pelas seguintes 
atividades: 

11.1 – REUNIÕES INTEGRADAS NOS CANTEIROS DE OBRAS 

Na data de emissão da Ordem de Serviço, a SMO promoverá uma reunião para apresentação 
da SUPERVISÃO e acertar os procedimentos de acompanhamento da execução e 
preenchimento do Diário de Obras. 

A CONTRATADA deverá preencher o "Diário de Obras" conforme modelo fornecido pela 
SUPERVISÃO, que será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer 
fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução da obra, obviamente do 
cumprimento do contrato. Este diário deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro 
responsável pela obra, da CONTRATADA e no máximo 2 (dois) dias úteis após, com relatos, 
respostas (se houver), a assinatura do SUPERVISOR. 

As reuniões integradas nos canteiros de obra têm por objetivo: 

· Gerenciar o contrato a ser firmado com a vencedora da licitação estabelecida pelo presente 
edital; e, 
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· Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administrações regionais, 
CONTRATADA, SMO, concessionárias prestadoras de serviços públicos, organizações não 
governamentais e comunidade. 

Essas reuniões serão realizadas semanalmente no canteiro de obras, em dia da semana e 
horário fixos que poderão ser alterados por motivos de força maior, como feriados que 
coincidam com a data pré-fixada, e outros que a SUPERVISÃO julgar relevante. As reuniões 
deverão obedecer a seguinte pauta, que poderá ser acrescida ou suprimida a critério da 
SUPERVISÃO, desde que não prejudique o objetivo de gerenciar o Contrato: 

a) Planejamento da obra: 

· Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão sendo trabalhadas; 

· Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse 
impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação do 
problema; 

· Análise do faturamento, comparando as medições previstas e realizadas; 

· Análise do planejamento semanal de atividades, lookahead (olhar adiante). 

· b) Alterações nos projetos executivos, registrar as pequenas alterações realizadas no 
canteiro de obras com acompanhamento da equipe de apoio, ou de consultor e do RT do 
projeto. No caso de grandes alterações verificar o prazo de entrega da nova solução, quem 
assinará a ART ou RRT do novo projeto, registrar os acertos em Diário de Obras, e verificar 
se há outras frentes de serviço que podem ser trabalhadas em alternativa aos serviços que 
estão sendo modificados; 

c) Interferências com concessionárias, Verificar o tipo e as providências a serem tomadas 
para a superação do problema; 

· A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às redes das 
concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objeto do contrato. 

· Verificar se as solicitações às concessionárias foram formalizadas e se os prazos acordados 
foram cumpridos; e,  

· Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de aprovação; 

d) Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das atividades, 
anotando em Diário de Obra os problemas por ela causados. 

e) Segurança do trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas 
Regulamentadoras da Portaria nº 3214/78 do Ministério do Trabalho, com o auxílio das 
orientações e do relatório emitido pelo técnico de segurança do trabalho do órgão; 
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f) Sinalização da obra: verificar o cumprimento das normas da SMST, priorizando a 
segurança de pedestres e as áreas de manobras de caminhões e máquinas; 

g) Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos 
materiais e serviços, que devem ser controlados por normas e orientações do Caderno de 
Encargos da SUDECAP e das normas da ABNT; 

h) Reassentamentos e afins: verificar a necessidade ou o andamento de processos de 
reassentamentos, desapropriações, e implantação de faixas de domínio; 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no 
mínimo os seguintes elementos: 

1. Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados; 

2. Assinatura da ata pelos presentes; 

3. Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

4. Anotação dos pontos de pauta que não apresentam problemas, deixando claro que o 
problema não existe; 

5. Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, com o 
responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o custo e o 
porquê da solução; 

6. Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

Critério de medição: essas atividades não serão medidas por constituir-se em elemento 
essencial ao gerenciamento do contrato. 

12 – RELAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS CONTROLADOS 

A CONTRATADA deverá apresentar até 10(dez) dias após receber a Ordem de Serviço, o 
plano de controle dos materiais e serviços, discriminando os formulários necessários aos 
controles, e ao treinamento do pessoal envolvido nos processos de compra dos materiais e 
processos construtivos, o qual será objeto de análise e aprovação do SUPERVISOR da obra. 

O início de cada serviço controlado estará condicionado à prévia aprovação pela SMO dos 
procedimentos de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos procedimentos 
de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão ser condizentes com as Normas 
pertinentes, no que diz respeito à especificação de materiais e metodologia de execução. 

Os procedimentos de inspeção de serviços deverão ser condizentes com os procedimentos de 
execução adotados, porém serão específicos para obra em questão, elaborado com base em 
parâmetros e tolerância definidos pela SMO. 
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13 – CONTROLE DE QUALIDADE DO AR INTERNO – DURANTE A CONSTRUÇÃO 

A CONTRATADA deve gerenciar a qualidade do ar interno durante as etapas de construção da 
obra e pré-ocupação do empreendimento, com a finalidade de evitar a contaminação das 
instalações de ar condicionado com poluentes e outras emissões atmosféricas e ainda 
garantir o bem estar dos trabalhadores e locatários. Tal gerenciamento deve contemplar, não 
se limitando, ás seguintes diretrizes: 

Após a instalação dos equipamentos, não será permitida a utilização do sistema de ar 
condicionado durante a execução da obra; 

Caso seja necessário manter em funcionamento o sistema de ar condicionado durante alguns 
serviços de obras, por exemplo, durante a pré-ocupação ou reformas, proteger ou vedar o 
retorno ou lado da pressão negativa do sistema de ar condicionado; 

Após instalação do sistema de ar condicionado, vedar as saídas/entradas de ar externo, como 
dutos de ventilação, com material de vedação (por exemplo: plástico) para evitar a 
contaminação por poeiras e odores e manter sempre limpo os dutos de ventilação; 

Proteger os equipamentos, dutos e componentes de ar condicionado e de ventilação contra 
poeiras e ação de intempéries, por exemplo, envolvendo com plástico ou embalagens (antes 
e após a montagem); 

Realizar campanha de conscientização contra o fumo na obra e proibir o fumo no interior no 
edifício durante a execução do sistema de ar condicionado e após a sua instalação;  

Não e permitido o estoque de produtos e materiais de construção próximos aos 
equipamentos de ar condicionados (fan-coils, chillers, ventiladores, etc.) e nas salas de 
maquinas; 

Somente estocar tintas, solventes, vernizes, colas em locais que possuam ventilação natural 
(circulação de ar); 

Proteger e isolar materiais porosos (espumas, carpetes, fibras de vidro) contra umidade e 
poeira, estocando em locais limpos e envolvidos com plásticos, lonas ou embalagens do 
fabricante até o momento de sua aplicação; 

Evitar a execução de serviços como fixação de carpetes e pintura de paredes e tetos durante 
a instalação do sistema de ar condicionado; 

Considerar a possibilidade de executar serviços que geram muita poeira (por exemplo, 
movimentação de maquinas, veículos e materiais), somente no final do dia de trabalho ou em 
períodos com poucas atividades no canteiro (final de semana); 

Durante a organização e limpeza do local de trabalho, deve-se molhar com água para evitar a 
geração de poeira durante a varrição; 



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

45 

 

Monitorar os funcionários de obra quanto à correta utilização de equipamentos de proteção 
individuais e coletivos, principalmente durante a aplicação de produtos tóxicos como tintas, 
vernizes, solventes, colas, etc.; 

Prever ventilação quando forem executados serviços com produtos emissores de COV (tintas, 
vernizes, solventes, colas etc.); 

Executar a montagem dos dutos de ar condicionados em locais isolados do canteiro e sem 
incidências de poeiras e ação de intempéries; 

Vedar ou manter fechadas as latas de tintas (vernizes, solventes) durante a aplicação dos 
produtos e durante a sua não utilização (p. ex., barricas, caixas de papelão etc.). 

14 – PLANO DE QUALIDADE DO AR INTERNO – ANTES DA OCUPAÇÃO 

A CONTRATADA deverá realizar procedimento de limpeza dos dutos do sistema de ar 
condicionados de acordo com as condições especificadas pelas normas, projetos e memoriais 
descritivos. 

15 – COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS 

O MUNICIPIO deverá designar um Agente de Comissionamento dos Sistemas de Energia do 
empreendimento. A principal função do Agente de Comissionamento é liderar a equipe de 
comissionamento (engenheiros, instaladoras, subcontratados, consultores) gerenciamento, 
coordenando e acompanhando a execução dos testes e ensaios dos equipamentos e sistemas 
de energia do edifício. Cabe ainda ao Agente de Comissionamento analisar e validar os 
resultados da verificação de desempenho dos sistemas e ainda garantir o atendimento de 
todos os requisitos de comissionamento previsto nas normas, projetos e memoriais 
descritivos. 

· A CONTRATADA é responsável por executar, testar, ajustar e balancear os sistemas 
comissionados definitivos pelo MUNICÍPIO devendo os resultados ser validados pelo Agente 
de Comissionamento designado pelo MUNICÍPIO. 

· O processo de comissionamento tem por objetivo garantir que os sistemas estão instalados, 
calibrados e com desempenho de acordo com os requisitos de projeto do proprietário, 
premissas de projetos e projetos executivos. 

· Os sistemas relacionadas à eficiência energética do edifício devem ser comissionados, isto 
é, inspecionar, testar, ajustar e balancear as instalações e equipamentos em conformidade 
com as especificações técnicas e operacionais apresentadas pelos projetos executivos, 
memoriais descritivos e manuais técnicos dos equipamentos e sistemas comissionados, entre 
eles estão: projeto de ar condicionado, ventilação e refrigeração; de instalações elétricas; 
motores elétricos; iluminação, automação e controle associados; instalações hidráulicas 
(água quente); sistemas de energia 
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renováveis (solar eólica), entre outros definidos pelo MUNICÍPIO. 

· A CONTRATADA deve verificar a instalação e documentar os procedimentos de inspeção 
visando identificar se cada componente dos sistemas a serem comissionados foram instalados 
adequadamente (“check-lists de start-up ou pré-funcionais”, antes do funcionamento 
completo dos sistemas). Todo o processo de inspeção dos sistemas a serem comissionados 
deve ser documentada pela CONTRATADA. 

· A CONTRATADA deve estabelecer e documentar os procedimentos e responsabilidades pelos 
ensaios de desempenho dos sistemas a serem comissionados, considerando todos os 
componentes dos sistemas instalados, energizados, programados, balanceados e prontos 
para operação sob condições reais de carga. Neste procedimento, deve ser 

· incluído cada sequência operacional do funcionamento dos sistemas a serem comissionados, 
incluindo: start-up, desligamento, modulação, modos de emergência e falha, alarme e 
ligações com outros equipamentos. Todo o processo de ensaio e desempenho dos sistemas a 
serem comissionados, deve ser documentada pela CONTRATADA. 

· A CONTRATADA deve descrever o procedimento e forma de documentação dos resultados 
dos sistemas comissionados, compilando as informações num Relatório de Comissionamento, 
que deve abranger os seguintes tópicos, incluindo a confirmação pelo Agente de 
Comissionamento (gestor líder) que cada sistema atende às exigências do MUNICÍPIO as 
premissas de projeto e os projetos executivos e os respectivos memoriais descritivos : a) 
sumário executivo do processo e dos resultados do comissionamento, incluindo observações 
e conclusões; b) histórico de qualquer deficiência identificada e como ela foi solucionada; c) 
resultados dos ensaios de desempenhos dos sistemas e sua avaliação; d) sumário do 
processo de análise de projeto; e) sumário do processo de análise da documentação de 
construção; f) sumário da documentação de operação e manutenção e do processo de 
treinamento. 

· A CONTRATADA deverá informar aos subcontratos sobre o processo de comissionamento e 
seu completo atendimento. 

16 – EQUIPE TÉCNICA 

A CONTRATADA disponibilizará a equipe técnica mínima que executará a obra, conforme o 
caso podendo ser composta de: 

· Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista Intermediário 

· Técnico em edificações 

· Mestre de Obras 

· Almoxarife 
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· Apontador 

Será exigida a presença de um técnico de Segurança do Trabalho, por um período mínimo de 
04 (quatro) horas diárias de trabalho, no local da obra. 

Para obras com efetivo médio igual ou superior a 50 (cinquenta) funcionários deverá ser 
atendida a NR04 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. 

Será exigida a presença de laboratorista de solos e de concreto, durante a execução das 
etapas inerentes. 

O SUPERVISOR poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer membro que 
justificadamente não tenha o desempenho profissional condizente com a obra. 

17 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A) Certidão de registro regular no CREA ou CAU para a empresa e seus responsáveis 
técnicos. 

B) Declaração de disponibilidade de equipe técnica, máquinas e equipamentos 
necessários e suficientes para a execução dos trabalhos. 

C) Declaração do compromisso de manter, na condução das obras, os profissionais 
cujos atestados venham a atender à exigência deste termo. 

D) Declaração da Licitante, de que seu(s) Responsável (eis) Técnico(s), visitaram e 
conhecem plenamente o local das obras a serem realizadas, bem como as condições e 
dificuldades que as mesmas apresentam. 

E) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO DO PROFISSIONAL (IS), 
por meio de atestado (s) emitido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados (s) no CREA ou CAU, acompanhado (s) de Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT especifica (s) para a obra referida, atestando que o (s) profissional 
(is) indicado (s) para ser (em) Responsável (is) Técnico (s) da obra, comprovadamente 
integrante (s) do quadro permanente da licitante, executou (aram) obras que contenham as 
seguintes informações de maior relevância de serviços: 

Armação de aço CA-50/CA-60 >= 20.000Kg  

Alvenaria de tijolo cerâmico ou bloco de concreto para vedação >= 4.000m2  

Chapisco >=1.500m2  

Cobertura em telha auto portante perfilada em aço zincado >= 2.500m2  

Concreto estrutural FCK 25Mpa ou superior >= 3.500m3  
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Treliça metálica em aço laminado >= 10.000kg 

Pintura em tinta acrílica/ látex em paredes e tetos >= 3.500m2  

Pintura automotiva 02 demãos >= 600m2  

Regularização de piso / base argamassa >= 5.000m² 

Piso porcelanato >= 450m2  

Forro de gesso acartonado FGE >= 5.000,00 m² 

Ponto de agua fria >= 20 Pontos 

Pontos Ponto de esgoto >= 16 Pontos  

Reboco >= 1200 m2  

Meio fio de concreto >= 20.000 m 

Concreto betuminoso faixa C usinado a quente >= 10.000 ton 

Sarjeta padrão sudecap >= 5.000 m 

E.1) A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) 
pertence(m) ao quadro permanente da empresa se fará através de um dos 
documentos a seguir 

relacionados: 

E.1.1). Contrato de trabalho e CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social). 

E.1.2).Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência. 

E.1.3). Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente. 

18 – SUPERVISÃO 

A execução da obra será supervisionada pela SMO e/ou seus contratados, com poderes para 
verificar se os projetos estão sendo cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) 
qualidade (exigindo os testes e ensaios definidos na Normas da ABNT) analisar e decidir 
sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução da obra, fazer qualquer 
advertência quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou 
outras penalidades no contrato. 
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A existência do SUPERVISOR não exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo 
inclusive questionar detalhes construtivos, dos serviços em execução ou executados, 
materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação.  

19 - MEDIÇÕES 

Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados de acordo com o cronograma 
físico detalhado entregue pela CONTRATADA, e de desembolso financeiro formalmente 
aceito na citada proposta comercial. Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não 
serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços 
sem a devida cobertura contratual e constatação na obra dos itens medidos. 

19.1 – Descrição das Etapas da obra Os serviços relativos à conclusão das unidades básicas 
de saúde, serão medidos pelas etapas descritas no item 4.1 deste Termo de Referência. 

19.1.1 O valor a ser medido para cada etapa será o somatório de todos os serviços 
necessários à execução da mesma, conforme projeto, descritos na planilha de orçamento 
apresentada no Edital de Licitação. Os serviços que compõem cada uma das etapas 
supracitadas só serão passiveis de medição e de processamento para pagamento quando, 
pelo menos, a respectiva sub etapa estiver inteiramente concluída. Entende-se por sub etapa 
item da obras concluída em cada andar (pavimento) que compõe a edificação. 

19.1.2 As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia um 
a trinta do mês em curso, pelo SUPERVISOR, com a participação da CONTRATADA, e será 
formalizada e datada no último dia de cada mês, e pagas no mês subsequente. 

19.1.3 Os serviços de obras não aceitos pela SUPERVIÃO não serão objeto de medição. 

19.1.4 Em nenhuma hipótese poderá haver adiantamento de serviços sem a cobertura do 
devido aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA, aceito pela 
SUPERVISÃO e aprovado pela SMO. 

19.1.5 A liberação do pagamento da medição final ficará vinculada à entrega dos projetos 
“AS-BUILT”. 

20 – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e 
das especificações para limpeza e recebimento das mesmas. 

Após a formalização da CONTRATADA, à SUPERVISÃO, de que a obra está concluída, a 
comissão de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços 
executados e materiais aplicados. 
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Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, 
informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 
corrigidos, substituídos ou reparados. 

A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou 
substituir, conforme orientação da comissão. 

Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não. 
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório 
de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao 
contrato, a comissão emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO TRP”. 

Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha 
corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a 
comissão de recebimento emitirá o " TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD. 

21 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

A Licitante deverá apresentar os preços como maior desconto POR LOTE sobre as planilhas 
baseadas no referencial SUDECAP, SETOP E SINAPI, anexo VI. onde nos preços estão 
incluídos todas as despesas indiretas necessárias à plena execução da obra, objeto desta 
licitação, incluído também, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais 
necessários, despesas tais como impostos, taxas seguros, garantias, ART’s RRT´s, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciário e material. A proposta de preços deverá constar do 
preenchimento do modelo dado no edital. O cronograma físico/financeiro será apresentado no 
momento da contratação e específico por obra. 

A CONTRATADA deverá apresentar à SUPERVISÃO no prazo Maximo de 10 dias contados da 
1ª (primeira) Ordem de Serviços, o programa de acompanhamento do empreendimento, 
completo que apresente etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa deverá 
contemplar também o cronograma de mão de obra e equipamentos a serem utilizados no 
empreendimento. O cronograma físico financeiro deverá ter os seus respectivos percentuais 
físicos em concordâncias com o cronograma da proposta, sob pena de rescisão contratual. 

Deverão estar também incluídos nesse cronograma o prazo de elaboração e entrega dos itens 
a seguir relacionados: 

a. Anotações De Responsabilidade Técnica De Obra; 

b. Abertura Do Certificado De Matricula No INSS; 

A CONTRATADA deverá também apresentar à SMO no prazo máximo de 10 dias contados da 
1ª (primeira) Ordem de Serviço a seguinte documentação: 

a. Programa De Condição E Meio Ambiente De Trabalho Na Indústria Da Construção 
(PCMAT); 
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b. Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA); 

c. Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO); 

d. Atestado de saúde ocupacional (ASO); 

e. Certificado de treinamento introdutório de 6 (seis) horas de acordo com a Portaria NR-18 
item 18.8.28.2, destinados a todos os empregados; 

f. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual; 

g. Comunicação Prévia da Obra; 

h. Cópia de registro de empregados; 

i. Composição detalhada de todos os preços unitários adotados na proposta comercial. 

A CONTRATADA ficará sujeita à multa, conforme disposto edital, a partir do momento que 
não cumprir o prazo de qualquer atividade contratual. 

21.1 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA 

A planilha de preços referência será a do anexo VI. 

21.1.1- As  Planilhas de  Preços deverá estar em percentual de desconto (%), que será 
aplicada nas  planilhas baseadas no referencial SUDECAP, SETOP E SINAPI  e poderá ser 
grafada em computador ou equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível 
contendo: 

a) Identificação da empresa licitante; 

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa; 

c) Objeto a qual a planilha se refere; 

d) Mesma ordem, numeração, descrição apresentados na planilha conforme modelo 
disponível, com percentual de desconto propostos pela licitante que será aplicada a tabela de 
referência 

21.1.2 - A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em 
cópia xerografada da planilha disponibilizada neste edital), completa, com todos os dados. 

21.1.3- Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão de 
obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos 
sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta 
licitação; 
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21.1.4- Fica a Contratada ciente que o não cumprimento do Contrato dará o Município, o 
direito de cobrar todo prejuízo que ocorrer ao erário público. 

21.2 SEGURO 

21.2.1- A contratada deverá apresentar ao Município de Santa Luzia, antes do recebimento 
da ordem de inicio, contrato de seguro que acoberte o contratante e a contratada em relação 
a: 

21.2.1.1- Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato; 

21.2.1.2 - Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da 
contratada, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato; 

21.2.1.3- Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua 
guarda, custódia ou controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato; 

21.2.1.4 - Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou 
permanecer no canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do 
contrato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada. 

21.2.1.5 - A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da 
execução do objeto do contrato até o seu recebimento definitivo. 

21.2.1.6 - A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato. 

21.3- Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada ao município, 
para aprovação, antes da assinatura da ordem de início; 

21.4- Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação do 
município ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a 
qual se tenha subscrito o seguro; 

21.5- Ambas, contratante e contratada, devem atender as condições das apólices de seguro; 

22. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA DA OBRA 

Após a conclusão dos serviços, a obra será entregue perfeitamente limpa e arrematada, 
sendo o terreno liberado dos restos de construção. As ferragens serão lubrificadas, os vidros 
e pisos deverão ser lavados após a remoção de machas de tintas ou restos de argamassa e 
os pisos devidamente encerados. As paredes deverão estar isentas de manchas, com seu 
revestimento perfeitamente aplicado. Os jardins e áreas gramadas deverão estar limpos, 
adubados e regados, com as espécies em boas condições de pega e enraizamento. 

Na entrega da obra será realizada uma rigorosa verificação por parte da Contratante para 
constatar a execução de todos os serviços contratados, conforme projetos e especificações, 
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considerando a qualidade e o funcionamento de todas as instalações. A verificação de 
qualquer erro, imperfeição ou omissão implicará na imediata recuperação ou substituição das 
partes em desacordo ou com algum tipo de comprometimento. 

23 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

Os serviços relativos á bota fora, levantamentos topográficos, placas de obra, Uniforme, 
ensaios tecnológicos e os demais, deverão seguir as diretrizes do caderno de encargos das 
planilhas de referência a especificações de cada obra. Os custos das taxas e dos Serviços são 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

CLAIRTON DUTRA COSTA VIEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

  



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

54 

 

ANEXO II 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

Data: ___/___/20__ 

Edital Pregão n.º 031/2017 

ÓRGÃO REQUISITANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para o 
fornecimento dos bens e serviços, em conformidade com o Edital mencionado, e declaramos 
que: 

a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação deste 
Anexo; 

b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento 
integral das obrigações decorrentes da licitação; 

c) Esta proposta atende integralmente aos itens constantes do Anexo I (Critérios Peculiares 
da Licitação); 

d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa 
parte, observado as condições do Edital. 

e) A proposta que apresentar desconto de 0% será desconsiderada e desclassificada; 

f) O prazo de validade da presente proposta é de _____ (____________) dias a contar da 
data da sua entrega. 

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
Percentual 

de 
desconto 

VALOR TOTAL 

1 

prestação de serviços, de natureza 
continuada, mediante fornecimento de 
mão de obra e materiais necessários, para 
reforma/ampliação, conservação e 
manutenção (preventiva e corretiva) das 
instalações físicas internas e externas de 

SE %  R$    6.000.000,00  
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Todas as Secretarias do município e  
atender serviços de pavimentação e 
drenagem em vias públicas, imóveis 
próprios  e espaços públicos do Município 
de Santa Luzia, com base nas tabelas 
referenciais PLANILHA SUDECAP 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
Percentual 

de 
desconto 

VALOR TOTAL 

2 

prestação de serviços, de natureza 
continuada, mediante fornecimento de 
mão de obra e materiais necessários, para 
reforma/ampliação, conservação e 
manutenção (preventiva e corretiva) das 
instalações físicas internas e externas de 
Todas as Secretarias do município e  
atender serviços de pavimentação e 
drenagem em vias públicas, imóveis 
próprios  e espaços públicos do Município 
de Santa Luzia, com base nas tabelas 
referenciais PLANILHA SINAPI SE 1  R$    8.000.000,00  

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
Percentual 

de 
desconto 

VALOR TOTAL 

3 

prestação de serviços, de natureza 
continuada, mediante fornecimento de 
mão de obra e materiais necessários, para 
reforma/ampliação, conservação e 
manutenção (preventiva e corretiva) das 
instalações físicas internas e externas de 
Todas as Secretarias do município e  
atender serviços de pavimentação e 
drenagem em vias públicas, imóveis 
próprios  e espaços públicos do Município 
de Santa Luzia, com base nas tabelas 
referenciais PLANILHA SETOP SE 1  R$    6.000.000,00  
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NOME DA pessoa jurídica: 

ENDEREÇO COMLETO: 

CNPJ/MF Nº. : 

 

Telefone/fax – endereço eletrônico 

 

 

 

____ (ASSINATURA) _____ 

Nome, cargo, RG e CPF do representante legal 

 

Localidade, aos ___ dias de ___ de ___. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A pessoa jurídica __ _ _ _ _ _ _ _ (nome da pessoa jurídica) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, com sede na  _ _ _(endereço completo) _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, inscrita no C.N.P.J. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  

representada pelo(a)  Sr.(a)  _ _ _ _(representante legal da pessoa jurídica e cargo) _ _ _ _ 

_ _ _ _,  titular do R.G. nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

,  CREDENCIA o(a) n Sr.(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _, (nome e cargo do credenciado)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,      titular do R.G. nº _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _e do CPF nº _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

na licitação por Pregão nº ____/201_, podendo formular lances verbais e praticar todos os 

atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias. 

Local, data 

 

NOME: _________________________________________ 

Reconhecer firma 

 

RG: _____________________ 

CARGO: __________________ 

 

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DOS ATOS 
CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA ANEXA AO CREDENCIAMENTO. 
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A N E X O IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO  Nº ........./20__ 

 

PROCESSO Nº .........../20__ 

 

Eu, _ _ _ _ _ _ _ (nome completo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representante legal da 

pessoa jurídica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , 

com sede na Rua  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , inscrita no CNPJ sob nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo 

administrativo indicado que visa a aquisição de _________, da Prefeitura Municipal de SANTA 

LUZIA, DECLARO, sob as penas da Lei, o pleno cumprimento aos requisitos de 

Habilitação. 

  

Local, data 

 

_____________________________________________ 

(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 

 

 

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO 

  



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

59 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO 
REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

PREGÃO  Nº ........./20__ 

 

PROCESSO Nº .........../20__ 

 

Eu, _ _ _ _ _ _ _ (nome completo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, representante legal da 
pessoa jurídica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , 
com sede na Rua  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , inscrita no CNPJ sob nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
interessada em participar da licitação em epígrafe que se processa no processo 
administrativo indicado que visa a aquisição de __________, da Prefeitura Municipal de 
SANTA LUZIA, DECLARO, sob as penas da Lei, o que segue: 

  

a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 
 

b) Declara, sob as penas da lei, que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 
7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito 
anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo 
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos; 
 

Local, data 

_____________________________________________  

(nome, R.G, cargo e assinatura do representante lega 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ................................ 

PREGÃO Nº. .................................................................. 

PROCESSO Nº. .............................................................. 

VALIDADE: ................................................................... 

 

01 - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente Ata, assegurar o compromisso de possível contratação entre 
o Município de SANTA LUZIA, através das secretarias requisitantes e as pessoas jurídicas 
vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 031/17, objetivando a 
Implantação do Sistema de “Registro de Preços para  futura e eventual  contratação  
de empresa de engenharia para prestação de serviços, de natureza continuada, 
mediante fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para 
reforma/ampliação, conservação e manutenção (preventiva e corretiva) das 
instalações físicas internas e externas de Todas as Secretarias do município e  
atender serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas, imóveis próprios  e 
espaços públicos do Município de Santa Luzia, com base nas tabelas referenciais 
SUDECAP, SETOP E SINAPI.”, por um período de 12 (doze) meses a partir da assinatura 
da Ata de Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I – Termo 
de Referência deste instrumento convocatório.”. 

 
02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1.  A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da 
sua assinatura. 

2.2. Nos termos do artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações determinadas 
pela Lei Federal nº 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 
Município de SANTA LUZIA não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações determinadas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de 
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

2.4. Nos termos do decreto federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, está ata de registro de 
preços poderá ser aderida por órgãos não participantes, sendo que o quantitativo ou valor 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
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2.4.1. Por esta ata se registra todos os itens constantes das tabelas referenciais da 
SUDECAP, SETOP e  SINAPI, salientando que será contratado o item de menor valor quando 
houver equivalência entre as tabelas. 
 
2.5. Nos termos do decreto federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, desta ata de registro de 
preços poderá ser extraído contrato, desde que assinados dentro do prazo de validade da ata, 
com prazo não superior a 12 meses, podendo ser prorrogado quando se tratar de serviços de 
natureza continuada, nos termos da lei 8.666/93. 
 

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 
objeto, por todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de SANTA 
LUZIA. 

04 - DO PREÇO 

4.1. Os preços ofertados pelas pessoas jurídicas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços são aqueles constantes do anexo deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusas todas as despesas direta e indiretamente relacionadas 
ao seu correto fornecimento, inclusive tributos, impostos e despesas com as entregas. 

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do 
Decreto Municipal n.º 3.020/2015 e 3.021/2015, Decreto Municipal 3.022/2015, na Lei nº 
8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e, 
ainda, alterações posteriores, que regulamenta o Registro de Preços no Município, assim 
como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n.º 031/2017 que a precedeu e 
integram o presente instrumento de compromisso. 

4.3.  A Administração monitorará os preços dos produtos e avaliará o mercado 
constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens 
registrados. 

4.4. Sempre que verificar que o(s) preço(s) registrado(s) está(ão) acima do(s) preço(s) de 
mercado, a Administração Pública convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) o(s) 
preço(s) registrado(s) e adequá-lo(s) ao preço de mercado. 

4.4.1 - Caso seja frustrada a negociação, o(s) fornecedor(es) será(ão) liberado(s) do(s) 
compromisso(s) assumido(s). 

4.4.2 - Antes de receber(em) o(s) pedido(s) de fornecimento e caso seja(m) frustrada(s) a(s) 
negociação(ões), o(s) fornecedor(es) poderá(ão) ser liberado(s) do(s) compromisso(s) 
assumido(s), caso comprove(m) mediante requerimento fundamentado e apresentação de 
comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, 
etc.), que não pode(m) cumprir as obrigações assumidas, devido ao(s) preço(s) de mercado 
tornar(em)-se superior(es) ao(s) preço(s) registrado(s). 
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4.4.3 - Não havendo êxito nas negociações com o(s) primeiro(s) colocado(s), a 
Administração Pública poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas 
condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

4.4.4. Na hipótese de adequação do preço registrado ao valor de mercado ou liberação do 
fornecedor, obrigatoriamente, serão lavrados os respectivos termos aditivos da Ata de 
Registro de Preços. 

 

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1. A(s) licitante(s) detentora(s) da presente Ata de Registro de Preço deverá(ão) entregar 
o(s) produto(s) de acordo com as especificações contidas no Anexo III do Edital – 
Especificação do objeto, no Município de SANTA LUZIA, no local e prazo(s) indicado(s) na 
ordem de fornecimento, conforme estabelecidos no Anexo I do Edital – Critérios Peculiares da 
Licitação, partes integrantes da presente Ata. 

5.1.1 O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis a 
contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo as entregas programadas 
ao longo de 12 (doze) meses, conforme a necessidade da Administração. 

5.2. O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será, de 05 (cinco) dias da data da 
convocação por parte do Município. 

5.3. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) de acordo com as especificações contidas no 
Anexo III do Edital do Pregão n.º031/2017, parte integrante da presente Ata de Registro de 
Preços, no Município de SANTA LUZIA, no local e prazo indicados na Ordem de Fornecimento, 
conforme estabelecidos no Anexo I do mesmo Edital (Critérios Peculiares da licitação), 
também parte integrante da presente Ata de Registro de Preços. 

 

06 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços são obrigadas a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega dos produtos esteja 
prevista para data posterior a do seu vencimento. 
 
6.1.1. O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis 
contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo as entregas 
programadas ao longo de 12 (doze) meses, conforme a necessidade da Administração. 
6.2. O(s) produto(s) será(ão) recebido(s) e submetido(s) ao setor requisitante para avaliação 
da sua conformidade com as especificações constantes do Edital, proposta apresentada e 
nesta Ata de Registro de Preços afim de que decida sobre sua aceitação ou rejeição. 
 
6.3. O(s) recebimento(s) provisório(s) e definitivo(s) do(s) produto(s) ocorrerá(ão) na forma 
prevista no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, estando condicionados à conferência; 
exame qualitativo e aceitação ficando a(s) licitante(s) detentora(s) da presente Ata de 
Registro de Preços obrigada(s) a reparar(em), corrigir(em), remover(em), reconstituir(em) 
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ou substituir(em), às suas expensas, no todo ou em parte, eventual(is) vício(s), defeito(s) ou 
incorreção(ões) porventura detectada(s).” 
 
6.4. O recebimento definitivo somente se dará, ainda, após comprovação da entrega de 
todos os produtos licitados e verificação de sua conformidade com as especificações 
qualitativas e quantitativas e consequente aceitação. 
 
6.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) licitante(s) detentora(s) da 
presente ata de registro de preços, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao 
cancelamento da ata de registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, 
nesta própria ata de registro de preços. 
 
6.6. A Administração Pública reserva-se o direito de não receber o(s) produto(s) licitado(s) 
em desacordo com o previsto no Edital, na proposta apresentada e nesta Ata de Registro de 
Preços. 
 
6.7. Constatada(s) irregularidade(s) no produto do fornecimento, a Administração Pública 
poderá: 
 
6.7.1. Se disser respeito à especificação/qualidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando a substituição ou rescindindo a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da 
adoção das penalidades cabíveis. Na hipótese de substituições, a(s) licitante(s) detentora(s) 
da ata de registro de preços e contratada deverá(ão) fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da notificação a 
ser expedida pela Administração Pública, ou imediatamente, sob pena de incidência nas 
sanções previstas no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, mantido o preço inicialmente 
pactuado, reservando-se, ainda, o direito da Administração Pública de remeter o(s) 
produto(s) rejeitado(s) à(s) licitante(s). 
 
6.7.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir esta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. Na hipótese de complementação, a(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de 
preços deverá(ão) fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas contados da notificação a ser expedida pela Administração Pública, 
ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital e nesta Ata de 
Registro de Preços, mantido o preço inicialmente pactuado. 
 
6.8. A licitante detentora do preço registrado, independentemente da celebração do 
respectivo contrato, deverá manter todas as condições exigidas para habilitação até que a 
ata de registro de preços perca sua vigência e/ou o seu objeto seja integralmente consumido. 
 
6.9 Caso a(s) licitante(s) contratada não apresente(m) situação regular no ato de retirada do 
Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) remanescente(s), 
observada a ordem de classificação para retirada. 
 
6.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho decorrente da 
licitação somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e desde 
que devidamente fundamentada. 
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6.11. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por memorando, ofício, telex ou fac-símile, devendo dela constar a 
data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo 
e assinatura do responsável. 
6.12. Todos os produtos deverão ser entregues acompanhados da respectiva nota fiscal ou 
nota fiscal fatura, conforme o caso. 
 
6.13. A pessoa jurídica fornecedora, quando do recebimento da ordem de fornecimento 
enviada pela unidade requisitante, deverá colocar na cópia que necessariamente a 
acompanhar, a data e o horário em que a tiver recebido, além da identificação de quem 
procedeu ao recebimento. 
 
6.14. A cópia da Ordem de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para 
a unidade requisitante para que seja anexada ao processo de administração da ata de 
registro de preços e contrato de fornecimento. 
 
6.15. Por se tratar de aquisições decorrentes de Ata de Registro de Preços, não é possível 
qualquer acréscimo de quantitativo, ficando as contratações adstritas ao quantitativo licitado. 
 
6.16. O quantitativo consignado na Ata de Registro de Preços refere-se ao consumo 
estimado sendo  
que, a quantidade comprada depende da Política de Compras adotada pela(s) Secretaria(s) 
participante(s) do registro de preços. 
 
6.17. A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços se responsabiliza pelo 
fornecimento, conforme objeto consignado no Edital, na proposta apresentada e nesta ata de 
registro de preços, devendo os produtos ser entregues, de forma parcelada, obedecendo ao 
cronograma determinado pela Secretaria Solicitante, no Município de SANTA LUZIA, sem 
ônus para o Município, ficando, ainda obrigada a aceitar a REQUISIÇÃO que porventura lhe 
seja enviada como resultado do presente certame. 
 
6.18. Os produtos deverão ser fornecidos verificando-se os aspectos de qualidade e 
identidade, devendo dispor na embalagem, de informações quanto às suas características, 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade, marca, lote, código do produto e modelo. 
 
6.19. A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços se responsabiliza(m) pela 
entrega de materiais e/ou produtos de boa qualidade sob pena de suspensão do fornecimento 
e adoção das demais medidas legais cabíveis. Para que esta determinação seja cumprida com 
rigor, a Secretaria Municipal requisitante designará servidor competente para recebimento e 
conferência dos produtos. 
 
6.20. A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços se compromete(m) a realizar 
as entregas dos produtos mesmo em caso de greve ou paralisação, seja de que natureza for. 
 

07 - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento do preço registrado será efetuado em parcelas mensais até o 30º 
(trigésimo) dia subsequente de cada mês, de acordo com as entregas efetuadas, devendo 
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a(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços emitir(em) as respectivas Notas 
Fiscais que, devidamente comprovadas e atestadas por servidor da Administração designado 
para tal fim, deverão ser encaminhadas acompanhadas de todos os comprovantes de 
regularidade fiscal, inclusive perante a Fazenda Pública Municipal de SANTA LUZIA, e Certidão 
de Regularidade Trabalhista.” 

 
7.1.1. Para cada empenho deverá ser expedida a respectiva nota fiscal que, por sua vez, 
deverá discriminar a marca, lote e a quantidade de produtos entregues. 
 
7.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
requisitante, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
 
7.3. Caso venha a ocorrer exigência de providências a serem cumpridas pela(s) licitante(s) 
contratada(s), a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua 
contagem a partir da data em que as providências reclamadas forem cumpridas. 
 
7.4. O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente bancária, devendo 
a(s) licitante(s) contratada(s) apresentar(em) o número da mesma, o banco e a agência 
junto ao corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is) ou em anexo ou, ainda na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal, nos termos da legislação vigente.” 
 
7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que tenha sido imposta a(s) licitante(s) contratada(s) em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a alteração da proposta, reajustamento do valor 
devido ou incidência de quaisquer encargos/ônus, seja de que natureza forem. 
 
7.6. A Administração Pública se exime do pagamento de quaisquer despesas oriundas do 
fornecimento que a(s) licitante(s) detentora da ata de registro de preços faça(m) sem sua 
prévia aprovação.” 
 
7.7. Na hipótese de expirar(em) o(s) prazo(s) de validade das certidões apresentada(s) 
pela(s) licitante(s) contratada(s) até a data do pagamento, deverá(ão) a(s) mesma(s) 
providenciar a atualização desta(s). 
 
7.8. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados, ficando 
isenta a Administração Pública de arcar com quaisquer ônus, seja de que natureza forem. 
 

7.9. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de verba própria codificada 
nas rubricas indicadas sob os nºs: 

ITEM DOTAÇÃO   ELEMENTO DE DESPESA 

Manutenção Secretaria Municipal 
de Governo 02 006 001 04 122 2001 2022   33 90 39 00 00 
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Manutenção da Superintendencia 
de Administração e Planejamento 
do Governo 02 006 007 04 122 2001 2413   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Administração e 
Gestão de Pessoas 02 007 001 04 122 2001 2029   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Administração e Planejamento 02 007 002 04 122 2001 2031   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Finanças 02 008 001 04 123 2012 2331   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de Prédios 
de Terceiros 02 009 001 12 122 2001 1086   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Educação 02 009 001 12 122 2001 2340   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de 
educandarios Municipais 02 009 001 12 361 2038 1034   33 90 39 00 00 

Conservação de educandarios 
Municipais 02 009 001 12 361 2038 1036   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
da alimentação escolar 02 009 008 12 361 2045 2345   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Cultura 02 010 002 13 391 2033 2371   33 90 39 00 00 

Manutenção do Fundo Municipal 
do Patrimonio Cultural 02 010 002 13 392 2033 2149   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Desenvolvimento Urbano e 
Fiscalização 02 011 003 15 122 2001 2421   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação 02 011 001 04 122 2001 2363   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria Publica 
Transito e Transporte 02 012 001 06 122 2001 2076   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos 02 013 001 04 122 2001 2087   33 90 39 00 00 
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Construção e Reforma de Predio 
de Terceiros 02 013 001 04 122 2061 1025   44 90 51 00 00 

Construção e Reforma de 
Próprios Municipais 02 013 001 04 122 2061 1026   44 90 51 00 00 

Conservação de Próprios 
Municipais 02 013 001 04 122 2061 1028   33 90 39 00 00 

Conservação de ruas e avenidas 02 013 002 15 451 2067 1063   33 90 39 00 00 

Abertura e melhoria de ruas e 
avenidas 02 013 002 15 451 2067 2248   33 90 39 00 00 

Manutenção da Superintendencia 
de Obras Públicas 02 013 002 15 452 2001 2427   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de 
Cemitério Municipal 02 013 002 15 452 2017 1043   44 90 51 00 00 

Construção e Melhorias de 
Estradas e Pontes 02 013 002 25 782 2070 1046   44 90 51 00 00 

Conservação de Estradas e 
Pontes 02 013 002 26 782 2070 1047   33 90 39 00 00 

Construção e Reforma de 
Campos de Futebol e Estadios 02 013 002 27 812 2026 1048   44 90 51 00 00 

Construção e Reforma de Praças, 
Parques e Jardins 02 013 002 27 813 2071 1050   44 90 51 00 00 

Construção e Reforma de 
Quadras, Ginásios e Parques 02 013 002 27 813 2072 1051   44 90 51 00 00 

Conservação de campos de 
futebol e estádios 02 013 002 28 812 2026 1049   33 90 39 00 00 

Canalização de córregos 02 013 006 17 512 2074 1041   33 90 39 00 00 

Abertura de poços artesianos 02 013 006 17 512 2073 1054   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Abastecimento 02 014 001 18 122 2001 2429   33 90 39 00 00 

Conservação de Praças, Parques 
e Jardins 02 014 005 18 541 2008 1014   33 90 39 00 00 

Manutenção do Aterro Sanitário 02 014 005 18 541 2058 2193   33 90 39 00 00 
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Manutenção de Atividade na 
Fazenda Boa Esperança 02 014 005 27 813 2060 2199   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Esporte 02 015 001 27 122 2001 2361   33 90 39 00 00 

Manutenção do Programa de 
Esporte e Lazer na Cidade 02 015 001 27 122 2001 2378   33 90 39 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 02 016 001 04 121 2010 2326   33 90 39 00 00 

Manutenção do Bloco de atenção 
básica 04 001 001 10 301 2049 2463   33 90 39 00 00 

Manutenção das Unidades básica 
de Saúde 04 001 001 10 301 2049 2468   33 90 39 00 00 

Manutenção do Centro de 
Especialidades Odontologico 04 001 002 10 302 2051 2480   33 90 39 00 00 

Manutenção do Hospital Municipal 04 001 002 10 302 2051 2632   33 90 39 00 00 

Manutenção do Centro de 
Consulta Especializadas 04 001 002 10 302 2052 2386   33 90 39 00 00 

UPA 04 001 002 10 302 2052 2470   33 90 39 00 00 

Manutenção do Centro de 
Atenção Psicosocial 04 001 002 10 302 2052 2475   33 90 39 00 00 

Manutenção da coordenadoria de 
assistência farmacéutica 04 001 004 10 303 2051 2071   33 90 39 00 00 

Manutenção do bloco gestão SUS 
Municipal 04 001 005 10 122 2010 2066   33 90 39 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
das UBS 04 001 006 10 301 2051 1098   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
da Academia da Saúde 04 001 006 10 301 2052 1099   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
das UPAS 04 001 006 10 302 2051 1018   44 90 51 00 00 

Construção, reforma e ampliação 
do Hospital Municipal 04 001 006 10 302 2051 1608   44 90 51 00 00 
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Construção, reforma e ampliação 
da Farmácia de Minas 04 001 006 10 302 2051 1609   44 90 51 00 00 

Manutenção da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania 05 001 001 04 122 2081 2356   33 90 39 00 00 

Manutenção do CREAS 05 001 001 08 243 2081 2401   33 90 39 00 00 

Manutenção do CRAS 05 001 001 08 244 2064 2113   33 90 39 00 00 

 
7.10. O atraso na apresentação por parte da(s) licitante(s) vencedora(s), da fatura ou dos 
documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática 
do prazo concedido à Administração Pública para efetuar o respectivo pagamento, por um 
período correspondente a quantidade de dias de atraso na apresentação da respectiva fatura 
e/ou documentos. 
 

08 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

8.1. Considerado o prazo de validade da presente Ata, fica vedado qualquer reajustamento 
de preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto 
regulamentador do registro de preços. 

8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

8.3. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro – equação econômico-financeira. 

8.4. Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média daqueles 
apurados pela Administração para determinado item, ou, ainda, os constantes de tabela 
realizada por órgãos de pesquisa contratados pela Administração. 

8.5. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas na forma de Lei. 

 

09 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

9.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante 
consoante o disposto no artigo73, II “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. 

9.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do artigo 73, II, “a” e “b”, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
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10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

I - Pela Administração, quando: 

a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

c) a detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços decorrente de 
registro de preços, a critério da Administração; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração; 

II - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar 
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da 
Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com alteração determinada pela Lei 
Federal nº 8.883/94. 

10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I do 
item 10.1, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de 
Preços; 

 

10.2.1. Na hipótese de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do 
Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

10.3. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 
penalidades previstas em Lei. 

11 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso 
a caso, pela Secretaria requisitante. 
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12 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS, SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

12.1.  Em caso de inexecução do fornecimento, erro de execução, execução imperfeita, 
mora na execução e no fornecimento ou inadimplemento Contratual, a pessoa jurídica 
detentora da presente ata de registro de preços estará sujeita, sem prejuízo de sua 
responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, às sanções previstas no Edital, na 
presente Ata de Registro de Preços e no artigo 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993. 

12.2. As responsabilidades das partes na execução desta da Ata de Registro de Preços são as 
comuns, nelas implícitas ou expressas, com base na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores. 

12.3. Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a 
presente Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de 
SANTA LUZIA e será descredenciado no Cafrin pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações 
legais. 

12.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior de referência a qualquer das 
hipóteses referidas na condição anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 

12.5. Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no Edital, na presente Ata 
de Registro de Preços e/ou no fornecimento, o infrator também estará sujeito as seguintes 
sanções, independentemente da aplicação das já previstas nos itens anteriores: 

a) advertência – utilizada como comunicação formal ao fornecedor sobre o descumprimento 
da Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas  e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.  

b)suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município de SANTA LUZIA, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

c) declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade, desde que 
cumprido o prazo estipulado na alínea anterior. 
 
12.6. Das Multas 

12.6.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor as seguintes multas: 
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a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, 
incidente sobre o valor da quantidade que deveria ser entregue, assim considerado e 
calculado até o 10o (décimo) dia, após o prazo estipulado na Ordem de Fornecimento, o que 
ensejará a consideração de inexecução parcial do ajuste. 

b) 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dos materiais que deveriam ser entregues, a 
partir do 11o (décimo primeiro) dia, o que ensejará a consideração de inexecução total do 
ajuste. 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação na recusa do(s) licitante(s) em 
assinar(em) a Ata de Registro de Preços, a Nota de Empenho/Fornecimento ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da data da sua 
convocação pela Administração Pública, através de fax ou outro meio legalmente permitido. 
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) produto(s) entregue(s) com problemas técnicos 
ou em desconformidade com o Edital, a proposta apresentada e a presente Ata de Registro 
de Preços, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se o produto com 
problemas não for substituído em até 48 (quarenta e oito) horas contadas da data em que a 
Administração tiver comunicado ao fornecedor a irregularidade. 
 

12.6.2. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por prazo maior que o 
estabelecido na alínea “d” do subitem anterior serão considerados inexecução parcial para os 
efeitos das aplicações das penalidades. 

12.7. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo 
que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. 

12.8. As sanções previstas poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto 
quanto à declaração de inidoneidade, cuja competência é exclusiva do Secretário Municipal 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação, neste caso, ser requerida após 5 (cinco) 
anos de sua aplicação. 

12.9. Na hipótese de multas, a contratada inadimplente será notificada para recolher aos 
cofres públicos, no prazo de 10 (dez) dias, a importância das penalidades impostas, sob pena 
de inscrição na Dívida Ativa do Município e respectiva execução fiscal, ou, em sendo possível, 
caso seja mantido a Ata de Registro de Preços, será facultado ao contratante o recolhimento 
das multas por ocasião do pagamento, através de compensação no preço. 

12.10. As eventuais multas decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas no presente edital, poderão ser: 

a) descontadas do pagamento a ser efetuado; 

b) cobradas amigavelmente na esfera administrativa; 

c) cobradas pelas vias judiciais. 

12.11. Será propiciada defesa a (o) contratada (o), antes da imposição das penalidades 
elencadas nos precedentes. 
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12.12. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 
parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela pessoa 
jurídica fornecedora e aceito pela Administração Pública, que fixará novo prazo, este 
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

13. DAS OBRIGAÇÕES 

I – DA CONTRATADA 

a) Os bens deverão ser entregues de acordo com as especificações contidas no Anexo III – 
Especificação do objeto, no Município de Santa Luzia, no local e prazo indicados na Ordem de 
Fornecimento, conforme estabelecidos no Anexo I – Critérios Peculiares da licitação. 

b) Observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a 
embalagens, volumes, etc.  

c) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do produto, inclusive fretes 
e seguros desde a sua origem até a entrega no local de destino; 

d) Manter, durante toda a execução do contrato, em, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Administração Pública, 
nos termos do disposto nesta Ata; 

f) Arcar com eventuais prejuízos causados à Administração Pública e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidos por seus empregados, convenentes 
ou prepostos, envolvidos na execução da presente Ata de Registro de Preços; 
g) Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e 
obrigações estabelecidas na legislação trabalhista e previdenciária; 

h) Entregar todos os produtos parceladamente durante o seu prazo de validade; 

i) Emitir Notas Fiscais e/ou faturas referentes aos materiais entregues, com o mesmo número 
do CNPJ informado na proposta; 

j) Cumprir os prazos estipulados para a entrega dos bens, substituindo-os às suas expensas, 
no prazo fixado nesta Ata de Registro de Preços, quando se verificarem imperfeiçoes, vícios, 
defeitos ou incorreções; 

k) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

l) A falta de quaisquer materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, 
não poderá ser alegada como motivo de força maior para atraso ou inexecução da obrigação 
e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas; 

m) Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgados necessários para recebimento de 
correspondência; 
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n) Comunicar imediatamente à Administração Pública, por escrito, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de 
medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que eventualmente venha a 
ocorrer; 
o) realizar as entregas dos produtos mesmo em caso de greve ou paralisação, seja de que 
natureza for. 
 

II – DA CONTRATANTE 

a) Comunicar imediatamente ao fornecedor as irregularidades manifestadas na execução do 
contrato; 

b) Promover o recebimento do objeto nos termos estabelecidos nesta Ata; 

c)Fiscalizar a execução do contrato, designando um representante para dirimir dúvidas que 
surgirem no curso do fornecimento; 

d) Efetuar o pagamento correspondente às quantidades efetivamente entregues, obedecendo 
os prazos estabelecidos nesta Ata; 

e) Rejeitar no todo ou em parte, o fornecimento considerado em desacordo ou insuficientes, 
de acordo com os termos discriminados na proposta da Contratada, bem como os 
estabelecidos neste instrumento; 

f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos artigos fornecidos, para que sejam substituídos. 

 

14 - DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU DA RESCISÃO CONTRATUAL E DIREITO DA  
ADMINISTRAÇÃO 

14.1.  Para formalização de eventuais alterações ou rescisão da presente Ata de Registro de 
Preços, serão obedecidas as normas da Lei Federal 8.666/1993, com as demais alterações 
posteriores. 

14.2. A(s) pessoa jurídica(s) detentora(s) da presente Ata de Registro de Preços 
reconhece(m) os direitos do Município de SANTA LUZIA, no caso de rescisão contratual 
administrativa, conforme dispõe o inciso IX artigo 55 da Lei n.º Federal nº. 8.666/1993. 

15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº. 031/2017 e as propostas das pessoas 
jurídicas classificadas no Processo Administrativo n°. 087/2017. 

15.2. Fica eleito o foro desta Comarca de SANTA LUZIA para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da utilização da presente Ata. 



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

75 

 

15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto regulamentador do 
Registro de Preços, as Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis e, 
subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito.  

E, por assim estarem, concordes com as cláusulas da presente ATA, assinam seus 
representantes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que 
se produzam os seus efeitos legais, extraindo-se as cópias necessárias para documento e 
controle, fazendo-se publicar na forma da Lei. 

SANTA LUZIA, em  xxx de xxxxxxx de 2017. 

 

CLAIRTON DUTRA COSTA VIEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

Endereço: Endereço: 
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Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 
COMPONENTES PERCENTUAL (%) 

1 - Administração 3,10% 

     Direta (Planilha)   

     Central 3,10% 

    

2 - Impostos e Taxas 13,15% 

    Imposto sobre serviços (ISS 5,00 %) 5,00% 

    Cofins 3,00% 

    PIS/PASEP 0,65% 

    CPRB ( Desoneração) 4,50% 

    

3 - Despesas Financeiras 1,21% 

     

4 - Outros (especificar)   

     Risco 0,97% 

     Seguro + Garantia  0,75% 

    

5 - Lucro 4,92% 

    

TOTAL 28,49% 

    

    

Formula do Acórdão 2622/2013 
BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)  - 1 

(1-I) 
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ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO NºXXX/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E A  EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

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,  neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3.166 de 11 de Novembro de 2016, 
denominado  CONTRATANTE  e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX , com sede na 
XXXXXXXXXXXXX nº XX, Bairro XXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX - XX , CEP 00.000.000, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 00.000.000/0000-00, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXXXXXX 
, inscrito no CPF sob o nº. XXX.XXX.XXX-XX, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com a Pregão 
Presencial nº 031/2017, 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 contratação  de empresa de engenharia para 
prestação de serviços, de natureza continuada, mediante fornecimento de mão de 
obra e materiais necessários, para reforma/ampliação, conservação e manutenção 
(preventiva e corretiva) das instalações físicas internas e externas de Todas as 
Secretarias do município e  atender serviços de pavimentação e drenagem em vias 
públicas, imóveis próprios  e espaços públicos do Município de Santa Luzia, com 
base nas tabelas referenciais xxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações contidas nos 
Anexos do Edital Pregão Presencial N.º 031/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1 A execução dos serviços terá início no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da 
Ordem de Serviço, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

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$xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

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- A contratada deverá apresentar ao Município de Santa Luzia, antes do recebimento da 
ordem de inicio, contrato de seguro que acoberte o contratante e a contratada em relação a: 

5.1.1- Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato; 

5.1.2 - Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, de 
50% (cinquenta por cento) do valor do contrato; 

5.1.3- Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, 
custódia ou controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato; 

5.1.4 - Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no 
canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do contrato, no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada. 

5.2. - A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do 
objeto do contrato até o seu recebimento definitivo. 

5.3 - A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato. 
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5.4- Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada ao município, para 
aprovação, antes da assinatura da ordem de início; 

5.5- Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação do 
município ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a 
qual se tenha subscrito o seguro; 

5.6- Ambas, contratante e contratada, devem atender as condições das apólices de seguro; 

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.  

6.2. O pagamento será efetuado em parcelas mensais até o 30º (trigésimo) dia subsequente de 
cada mês, de acordo com as entregas efetuadas, devendo a(s) licitante(s) emitir(em) as 
respectivas Notas Fiscais que, devidamente comprovadas e atestadas por servidor da 
Administração designado para tal fim, deverão ser encaminhadas acompanhadas de todos os 
comprovantes de regularidade fiscal, inclusive perante a Fazenda Pública Municipal de SANTA 
LUZIA, e Certidão de Regularidade Trabalhista.”. 

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.  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 2018, 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 
2017 as despesas correrão por conta da dotação transcrita abaixo: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE E DIREITO DAS PARTES  



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

80 

 

8.1. DA CONTRATANTE 

8.1.1. Comunicar imediatamente ao fornecedor as irregularidades manifestadas na execução 
do contrato; 

8.1.2 Promover o recebimento do objeto nos termos estabelecidos nesta Ata; 

8.1.3 Fiscalizar a execução do contrato, designando um representante para dirimir dúvidas 
que surgirem no curso do fornecimento; 

8.1.4 Efetuar o pagamento correspondente às quantidades efetivamente entregues, 
obedecendo os prazos estabelecidos nesta Ata; 

8.1.5 Rejeitar no todo ou em parte, o fornecimento considerado em desacordo ou 
insuficientes, de acordo com os termos discriminados na proposta da Contratada, bem como 
os estabelecidos neste instrumento; 

8.1.6 Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos artigos fornecidos, para que sejam substituídos. 

. 

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; 
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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; 

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; 
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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 neste Pregão 
Presencial. 

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 

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 Pregão Presencial. 

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 licitação, 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: 
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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 licitação, 
salvo se houver prévia autorização da Administração; 

10.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta licitação; 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 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. 

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. 
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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 DOS 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. 

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 Pregão Presencial, a Administração 
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência; 
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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 

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; 
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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 PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2017. Todos os documentos apresentados pelo 
Contratado integram este instrumento independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

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 do Estado de 
Minas Gerais” para os efeitos legais previstos na legislação pertinente. 



 
PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

87 

 

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, xx  de  xxxxxxx  de 20xx.  

 

______________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxxx 
Município de Santa Luzia 

 
__________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 

Contratada 
 

Testemunha 1 
Assinatura 
__________________________________ 
Nome  
 
CPF _____________________________ 

Testemunha 2 
Assinatura 
______________________________________ 
Nome  
 
CPF 

 


