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SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida 

Santa Luzia/Minas Gerais – CEP: 33045-090 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

RDC PRESENCIAL Nº002/2015 

 

 

Razão Social:___________________________________________________________ 

CNPJ nº:______________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

Cidade:________________________Estado:_______ Telefone/Fax:______________ 

Pessoa para contato:____________________________________________________ 

Telefones: Fixo__________________ Celular________________________________ 

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local:_________________, _____ de ________________ de 2015 

___________________________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e essa empresa, 

solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento 

de Compras e Licitações por meio do e-mail: silviaangela@santaluzia.mg.gov.br 

 

A não remessa do recibo exime ao Departamento de Compras e Licitações da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/ MG 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA torna público, para conhecimento de todos, que fará 

realizar, na modalidade de RDC PRESENCIAL Nº002/2015, do tipo “Menor Preço” nos 

termos da Lei 12.462/2011, cujo edital se encontra à disposição dos interessados para exame 

e aquisição na sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na Avenida VIII, nº 50, Bairro 

Carreira Comprida, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a 

execução, sob o regime de Empreitada Integral  (art. 2º, inciso I, da Lei nº. 12.462/2011), 

das obras do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, conforme Termo de Compromisso nº. 

0425781-40/2014 entre a União Federal, por meio do Ministério do Esporte, e o Município de 

Santa Luzia/MG, no âmbito do Programa Centro de Iniciação ao Esporte, conforme as 

disposições do presente edital: 

O conhecimento das propostas e o início de julgamento dar-se-ão às 09:00 HORAS DO DIA 

06/08/2015.  

Santa Luzia, 06 de julho de 2015.  

 

SILVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CAPÍTULO I – INSTRUÇÕES AOS LICITANTES PARA APRESEN TAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

 

A – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 - PREÂMBULO 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA torna público, para conhecimento dos interessados, que 

na forma da Lei 12.462/2011e alterações posteriores, realizará licitação, na modalidade de 

Regime Diferenciado de Contratação – RDC Presencial, do tipo “Menor Preço”, sob o 

regime de “Empreitada Integral”, nos termos do Inciso I do art. 2º do referido diploma 

legal, cujo edital se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na sede da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na Avenida VIII, nº 50, Bairro Carreira Comprida. 

 

1.1 - DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é a seleção de empresa especializada para execução, sob o 

Regime de Empreitada Integral (art. 2º, inciso I, da Lei. nº. 12.462/2011), das OBRAS DO 

CIE – CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, conforme Termo de Compromisso nº. 

0425781-40/2014 entre a União Federal, por meio do Ministério do Esporte, e o Município de 

Santa Luzia/MG, no âmbito do Programa Centro de Iniciação ao Esporte, de acordo com as 

especificações contidas nos Anexos I e II e conforme as condições abaixo: 

 

2 - DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO: 

 

2.1 - A entrega das propostas será realizada no local e dia indicados a seguir: 

 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na Av. VIII, nº 50, Bairro Carreira 

Comprida – Santa Luzia – MG  
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DATA: 06/08/2015 

HORÁRIO: 09:00 horas 

 

É vedado à Comissão receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local 

determinado. 

 

2.1.1. O resultado da análise das propostas será divulgado em sessão pública. A 

documentação de habilitação da licitante com a maior nota final deverá ser entregue no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas após o início dessa sessão que sagrou a vencedora. 

 

2.1.1.1. Será exigida a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas ao 

licitante que possua a melhor classificação no julgamento das propostas de preço. 

 

2.1.1.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos, no prazo de 01 

(um) dia útil, e avaliados pela COMISSÂO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do 

participante subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta ou lance que atenda a este Edital; 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LIC ITAÇÃO, DO 

MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRIT ÉRIO DE 

JULGAMENTO: 

 

3.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº. 

12.462, de 05 de Agosto de 2011, pelo fato da obra objeto ter sido incluída no PAC; 

 

3.2. Fundamento legal: INCISO IV, ART. 1º, DA LEI Nº 12.462, DE 2011; 

 

3.3. Forma de Execução da Licitação: PRESENCIAL, conforme art. 13, caput, da Lei 

12.462/2011; 

 

3.4. Modo de Disputa: ABERTO, conforme o art. 17 da Lei 12.462/2011; 
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3.5. Regime de Contratação: EMPREITADA INTEGRAL, conforme inciso I do art. 2º da Lei 

12.462/2011; 

 

3.6. Critério de julgamento: MENOR PREÇO conforme inciso I do art. 18 da Lei 

12.462/2011; 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, 

poderá participar desta licitação: 

 

4.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências 

deste Edital e seus Anexos; 

 

4.1.2. Consórcio: 

4.1.2.1. Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, a fim de reforçar a 

capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de 

equipamento e pessoal especializado, ensejando, novamente, a participação de maior número 

de empresas, possibilitando a participação de empresas regionais com aumento na 

competitividade, devendo ser apresentada a comprovação do compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; 

 

4.1.2.2. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio 

ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um 

consórcio; 

 

4.1.2.3. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 

inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e ainda, pela 

autenticidade de todos os documentos que forem apresentados; 

 

4.1.2.4. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, 

além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do 

consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro 
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de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade 

solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio; 

 

4.1.2.5. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o conclusão do 

objeto licitatório, até sua aceitação definitiva; 

 

4.1.2.6. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição 

ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua 

habilitação, salvo aprovação pelo Município de Santa Luzia; 

 

4.1.2.7. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se 

constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará 

denominação própria, diferente de seus integrantes; 

 

4.1.2.8. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 

contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, 

aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de consórcio 

deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as 

cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem 4.1.2. 

 

4.2. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

4.2.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

 

4.2.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com o Município de Santa Luzia; 

 

4.2.3. Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

 

4.2.4. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 
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4.2.5. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de 

empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta 

licitação; 

 

4.2.5.1. Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa licitante será 

desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da 

lei 12.462/2011. 

 

4.2.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Edital; 

 

4.2.7. Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto 

básico ou executivo correspondente nos termos da Lei 12.362/2011; 

 

4.2.8. Pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio 

com mais de cinco por cento do capital volante, controlador, gerente, responsável técnico ou 

subcontratado, ou 

 

4.2.9. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão na Prefeitura Municipal de Santa 

Luzia ou responsável pela licitação. 

 

4.2.9.1. Para fins do disposto nos subitens 4.2.7, 4.2.8 e 4.2.9 do subitem 4.2, considera-se 

participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos 

de bens e serviços a estes necessários; 

 

4.2.9.1.1. Para o regime de contratação integrada, não se aplicam as vedações previstas nos 

subitens 4.2.7 e 4.2.8; e é vedada a participação direta ou indireta nas licitações da pessoa 

física ou jurídica que elaborar o anteprojeto de engenharia. 

 

4.2.9.2. O disposto no subitem 4.2.9.1 aplica-se aos membros da COMISSÃO. 
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4.3. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 

PREÇOS; 

 

4.4. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 

pessoa por ela credenciada; 

 

4.4.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma licitante junto a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, nesta licitação, sob pena de 

exclusão sumária das licitantes representadas. 

 

4.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do processo. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a COMISSÃO por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente; 

 

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e lances de 

preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. 

 

Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura; 
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5.2.1. O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, apresentar nova 

PROPOSTA DE PREÇOS (no caso microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa), declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a 

sessão de abertura dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS, DA PROPOSTA 

TÉCNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta licitação; 

 

5.2.1.1. Nesse caso, a licitante ficará excluída de lances verbais, mantido o preço apresentado 

na sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração da proposta de maior 

vantajosidade. 

 

5.3. Declaração dos interessados dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, e que não estão incursos em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 

deste Edital, que deverá vir, obrigatoriamente, fora dos envelopes. 

 

5.4. Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificação 

como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, estando apta a usufruir do 

tratamento diferenciado estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, se for o caso; 

 

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos 

impedimentos de participação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste 

Edital; 

 

5.6. O instrumento de credenciamento e as declarações exigidas nos subitens 5.3 e 5.4 serão 

juntados ao processo da licitação. 

 

5.6.1. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser 

suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO se comprovadamente possuir poderes para esse fim. 
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5.7. O protocolamento da proposta implica, independentemente de declaração expressa por 

parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, seus anexos e 

especificações, salvo tempestiva e formal impugnação de seus termos, bem com implica a 

obrigação de observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou 

especiais, aplicáveis. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. Da Organização da Proposta de Preço 

 

6.1.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital e seus Anexos 

deverão ser apresentados em uma via, em 01 (um) ENVELOPE opaco e lacrado, contendo as 

seguintes indicações no seu anverso: 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 

RDC PRESENCIAL Nº 002/2015 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ Nº. ou documento equivalente 

 

6.1.2. Todas as folhas dos documentos inclusos no ENVELOPE deverão estar rubricadas pelo 

representante legal da licitante e numeradas, sequencialmente, da primeira à última, de modo 

a refletir o seu número exato; 

 

6.1.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 

suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura 

do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente Edital. 

 

6.1.3. O ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a 

seguir relacionados: 

 

6.1.3.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, pelo 

representante legal da licitante, com preços globais em Real, para os serviços e prazo de 
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validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 

que trata o subitem 2.1 deste Edital; 

 

6.1.3.2. Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

6.1.4. A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive 

aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente 

no custo de execução dos serviços. 

 

6.1.5. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, 

desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado 

o limite do orçamento estimado para a contratação. 

 

6.1.6. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações 

sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o 

fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo 

alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

 

6.1.7. Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, a 

licitante deverá considerar no seu preço proposto que a fiscalização do Contrato estará sediada 

no Município de Santa Luzia – MG. 

 

6.1.8. Na composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser 

apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário; 

 

6.1.9. O valor máximo (preço global) que o Município de Santa Luzia admite pagar para a 

execução dos serviços objeto desta licitação é o global por ele estimado na Planilha de Custos 

constante do Anexo I do presente Edital. 
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6.2. Da Abertura e do Julgamento da Proposta de Preços 

 

6.2.1. No local, dia e hora definidos no subitem 2.1 deste Edital, a COMISSÃO, após ter 

recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a 

PROPOSTA DE PREÇOS acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das 

declarações, conforme previsto nos subitens 5.1 a 5.4, procederá ao que se segue: 

 

6.2.1.1. Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 

 

6.2.1.2. Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto a eventuais discrepâncias, 

corrigindo-as da seguinte forma: 

 

6.2.1.2.1. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso. 

 

6.2.1.3. Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de 

vantajosidade; 

 

6.2.1.3.1. A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado 

para a execução do objeto da licitação em questão. 

 

6.2.1.4. Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇO 

conforme carta de apresentação da proposta de preços; 

 

6.2.1.5. As propostas iguais serão classificadas conforme a ordem de apresentação e abertura. 

 

6.2.2. A COMISSÃO classificará as PROPOSTAS DE PREÇOS em ordem decrescente, 

iniciando- se então, a apresentação de lances verbais sucessivos, nos termos do Inciso I, do 

art. 17, da Lei 12.462/2011. 

 

6.2.3. A COMISSÃO convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance já ofertado, a partir do autor 

da proposta menos vantajosa conforme definido no item 6.2.2, seguido dos demais; 
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6.2.3.1. A desistência do licitante em apresentar lances verbais, quando convocado, implicará 

sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas de técnica e preços; 

 

6.2.3.2. Será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta até que 

se encontre a proposta vencedora. São considerados intermediários os lances iguais ou 

superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 

quando adotados os demais critérios de julgamento. 

 

6.2.3.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 

às sanções previstas neste Edital; 

 

6.2.3.4. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 

classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO deverá 

reiniciar a disputa aberta para a definição das demais colocações, hipótese em que será 

admitida a apresentação de lances intermediários.  

 

6.2.4. Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se 

empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem 

classificada. 

 

6.2.4.1. Será assegurada a preferência de contratação a microempresas, empresas de pequeno 

porte ou cooperativas, respeitado o seguinte: 

 

6.2.4.1.1. Constatado o empate ficto de preços da proposta de menor lance com 

microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativas, a COMISSÃO divulgará a ordem 

de classificação das propostas informando o empate de preços; 

 

6.2.4.1.2. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto, 

observada a ordem de classificação e o disposto no subitem 6.2.4, será convocada para 
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apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor 

obtida. 

 

6.2.4.1.3. Na hipótese de não ocorrer o desempate da proposta da microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa com aquela de menor preço, em razão da não apresentação de 

nova oferta ou falta de comprovação de regularidade fiscal, a COMISSÃO convocará as 

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese mencionada no subitem 

6.2.4, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

 

6.2.4.1.4. O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 

ou cooperativa. 

 

6.2.4.1.5. Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o subitem 6.2.4 

esteja configurado empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios de desempate 

previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011. 

 

6.2.4.1.6. Caso esta COMISSÃO venha se valer do critério de desempate do inciso IV, ele se 

realizará da seguinte forma: 

 

6.2.4.1.6.1. Serão dispostos na urna de nº 1, tantas cédulas quantas forem as empresas 

empatadas, cada qual com a indicação do nome das licitantes em disputa. 

 

6.2.4.1.6.2. Serão dispostos na urna de nº 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas 

outras em branco quantas forem as empresas empatadas. 

 

6.2.4.1.6.3. A Presidenta da Comissão então procederá ao sorteio, retirando da urna de nº 1 o 

nome de uma empresa e da urna de nº 2 uma cédula, que indicará ser aquela empresa a 

vencedora ou não. 

 

6.2.4.1.6.4. Caso não seja, na primeira extração, conhecida a vencedora, a Presidenta deverá 

retirar outra cédula da urna de nº 1, seguida de outra da urna de nº 2, assim procedendo até 

que se conheça a empresa vencedora. 
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6.2.5. Encerrada a fase de lances, a COMISSÃO ordenará todas as PROPOSTAS DE 

PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade e apresentará a Classificação de cada 

licitante, momento em que será conhecida a licitante melhor classificada, a qual será 

convocada para reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, com os respectivos valores 

adequados ao lance, nos prazo de 48 horas após o início da sessão pública para os documentos 

referenciados nos subitens 6.1.3.1 a 6.1.3.2, e os seguintes documentos: 

 

6.2.5.1. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das 

Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e 

Preços, discriminando todas as parcelas que o compõem. 

 

6.2.5.1.1. Nas propostas, o percentual de taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), 

deverá incidir sobre o valor global. 

 

6.2.5.2. Cronograma físico e financeiro preliminar, conforme o disposto no Anexo II, com 

periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento 

antecipado, observando as etapas, prazos de execução e a previsão de desembolso 

orçamentário estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

 

6.2.5.2.1. O cronograma físico financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de 

motivos de interesse do Município de Santa Luzia, desde que devidamente autuado em 

processo contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57, da Lei 8.666/93). 

 

6.2.5.3. Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, desde que as 

justificativas sejam aceitas pela COMISSÃO. 

 

6.2.6. Após o recebimento dos documentos adequados à proposta mais vantajosa, conforme 

item 6.2.5, e em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no 

subitem 6.1.3 e 6.2.5, a COMISSÃO procederá às correções da seguinte forma: 

 

6.2.6.1. Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
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6.2.6.2. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 

produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

 

6.2.6.3. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 

parcelas; 

 

6.2.6.4. O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em 

conformidade com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de 

erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

6.2.7. A COMISSÃO, reservadamente, verificará a conformidade do preço global da proposta 

mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua 

adequação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, 

mediante decisão motivada, daquela que: 

 

6.2.7.1. Contenha vícios insanáveis; 

 

6.2.7.2. Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório; 

 

6.2.7.3. Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para 

a contratação. 

 

6.2.7.4. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Município de 

Santa Luzia; 

 

6.2.7.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que 

insanáveis; 

 

6.2.7.6. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou 

de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

6.2.7.7. As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital. 
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6.2.7.8. Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

6.2.7.8.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinqüenta por cento do 

valor do orçamento previamente estimado pelo Município de Santa Luzia; 

 

6.2.7.9. A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao licitante a oportunidade 

de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

 

6.2.7.9.1. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

 

6.2.7.9.2. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que o 

Município de Santa Luzia admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é 

o global previamente estimado a ser divulgado nos termos do subitem 11.3, devidamente 

corrigidos na forma presente no subitem 6.2.6; 

 

6.2.7.9.3. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da 

apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data base, serão 

observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Preços”; 

 

6.2.7.9.3.1. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª 

(quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do 

orçamento de referência atualizado. 

 

6.2.7.9.4. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório 

técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores das etapas do 

cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite constante do orçamento estimado em 

relação aos itens materialmente relevantes; 

 

6.2.7.9.5. Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo a 

contemplar tanto o detalhamento dos custos diretos, quanto o das taxas de Bonificação e 
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Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos valores estabelecidos no orçamento-

base; 

 

6.2.7.9.6. Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma 

físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborados pelo Município de Santa 

Luzia, e o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela COMISSÃO, haverá 

negociação com o licitante para adequar seus preços das etapas aos preços correspondentes do 

orçamento base elaborado pelo Município de Santa Luzia, ajustando deste modo também o 

valor global da proposta, sob pena de desclassificação. 

 

6.2.7.9.7. Serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, para 

renegociação do seu valor, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, 

for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento previamente 

estimado. 

 

6.2.8. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

 

7. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão 

ser apresentados pelo licitante mais bem classificado após o julgamento da Proposta de Menor 

Valor Global, em uma única via, identificada, através de 01 (um) envelope opaco e lacrado, 

para “HABILITAÇÃO”, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ENVELOPE II –HABILITAÇÃO  

RDC PRESENCIAL Nº 002/2015 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

Número do CNPJ ou documento equivalente 
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7.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que 

perfeitamente legíveis; 

 

7.3. Quando os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO forem apresentados em fotocópia, sem 

autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais, no 

horário requerido pela COMISSÃO, que os autenticará, se for o caso; 

 

7.4. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante e na 

proposta poderá ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente à sessão de 

abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim. 

 

7.5. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar encadernadas, 

rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à 

última, de modo a refletir o seu número exato; 

 

7.6. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda, de rubrica, nas folhas, será 

suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura 

do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital. 

 

7.7. O ENVELOPE II dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 

 

7.7.1. Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO assinada, 

obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela líder do consórcio, com as 

seguintes informações: 

 

7.7.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998); 

 

7.7.3. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato. 
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7.7.4. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus 

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada 

com o objeto da licitação; 

 

7.7.5. Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para 

execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em 

perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à 

vistoria “in loco” pelo Município de Santa Luzia, por ocasião da contratação e sempre que 

necessário. 

 

7.7.6. Compromisso de constituição do Consórcio, conforme indicado no subitem 4.1.2 

deste Edital, se for o caso; 

 

7.7.7. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados 

pela licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a 

serviço da licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante 

da licitante com o ciente do profissional; 

 

7.7.7.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se, 

excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. 

 

7.7.8. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no 

subitem 2.1 deste Edital, profissional(is) de nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo 

CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no 

CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acerto Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter 

o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 

experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que 
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comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada conforme o disposto 

na Portaria nº. 108/2008 e I.S./DG nº. 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e 

atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, não se 

admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços. 

 

7.7.8.1. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico-

profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque,os seguintes dados: 

data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa 

jurídica e da pessoa jurídica contratada; nome do(s)responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) 

profissional(is) e número(s) de registro(s)no CREA; especificações técnicas dos serviços e os 

quantitativos executados; 

 

7.7.8.2. A comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas 

neste Edital poderá ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por 

todas através do somatório de seus respectivos atestados; 

 

7.7.8.3. No caso de consórcio, só serão aceitos e analisados atestados, acompanhados das 

respectivas CAT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas e que citem 

especificamente o percentual de participação, bem como os serviços e respectivas quantidades 

executadas por cada empresa consorciada. 

 

7.7.8.4. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

 

7.7.8.5. Sócio; 

 

7.7.8.6. Diretor; 

 

7.7.8.7. Empregado; 

 

7.7.8.8. Responsável técnico; 

 

7.7.8.9. Profissional contratado. 
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7.7.9. A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

7.7.9.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

 

7.7.9.2. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 

anônima; 

 

7.7.9.3. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 

 

7.7.9.4. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da 

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

 

7.7.9.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou 

 

7.7.9.4.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou 

 

7.7.9.4.3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

 

7.7.9.4.4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

 

7.7.9.5. Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

 

7.7.10. A comprovação do atendimento das exigências habilitatórias de que tratam os 

artigos 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666/93, poderá ser feita das seguintes formas: 

 

7.7.11.1. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do Trabalho, 

ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), da sede da licitante, nos termos do Título VII- A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, 
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de 07/07/2011, será verificada “on-line” pela COMISSÃO na data de entrega da 

documentação de habilitação; 

 

7.7.11.2. Declaração de inexistência de registros impeditivos da contratação no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portal da Transparência 

(htpp://www.portaltransparencia.gov.br); 

 

7.7.11.3. A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser 

maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro); 

 

7.7.11.4. A licitante deverá possuir capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de 

sua PROPOSTA DE PREÇOS após a fase de lances; 

 

7.7.11.5. Em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por 

cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos 

valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação; 

 

7.7.11.6. O acréscimo previsto na alínea 7.4.11.5 não será aplicável aos consórcios 

compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

7.7.12.Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

7.7.12.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição e posse de seus administradores; 

 

7.7.12.1.2. Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração da 

sociedade, seus poderes e atribuições; 
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7.7.12.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.7.12.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

7.7.12.2. 1.Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum; 

 

7.7.12.2.2. Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, tomando como base a própria licitante na manutenção de seu cadastro, nas 

audiências de abertura das licitações, ou na interposição de recursos meramente 

procrastinatórios variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços –Disponibilidade 

Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o 

venha a substituir; 

 

7.7.12.2.2.1 Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e 

demonstração contábeis assim apresentados: 

 

7.7.12.2.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima) 

 

7.7.12.2.2.1.1.1. Publicados em Diário Oficial; ou 

 

7.7.12.2.2.1.1.2. Publicados em jornal de grande circulação ou 

 

7.7.12.2.2.1.1.3. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante; 

 

7.7.12.2.2.2. Sociedades limitadas (Ltda.) 
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7.7.12.2.2.2.1. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 

ou em outro órgão equivalente ou 

 

7.7.12.2.2.2.2. Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas 

ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

 

7.7.12.2.2.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, 

de 14/12/06 - Estatuto da Microempresa e da Empresas de Pequeno Porte - Simples 

Nacional: 

 

7.4.12.2.2.3.1. Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 

ou em outro órgão equivalente ou 

 

7.7.12.2.2.3.2. Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas 

ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

 

7.7.12.2.2.4. Sociedade criada no exercício em curso:  

 

7.7.12.2.2.4.1. Fotocópia do balanço de abertura devidamente registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 

 

7.7.12.2.2.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade. 

 

7.7.12.2.3. Comprovação de que possui capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor de sua PROPOSTA DE PREÇOS após a fase de lances; 

 

7.7.12.2.3.1. Em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por 

cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos 

valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação; 
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7.7.12.2.3.2. O acréscimo previsto no item 7.7.12.2.3.1 não será aplicável aos consórcios 

compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

7.7.12.2.4. Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos licitantes, que 

será demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados os que apresentarem 

resultado igual ou menor que 01 (um), salvo se atenderem o disposto no item 7.7.12.2.2 em 

qualquer dos índices abaixo: 

 
Índice de Liquidez Geral (LG), onde: 

 

 

Índice de Solvência Geral (SG), onde: 

 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 

 

7.7.12.2.5. No caso de consórcio, deverá haver a demonstração, por cada consorciado, do 

atendimento aos requisitos contábeis definidos neste Edital. 

 

7.7.12.2.6. Comprovante de recolhimento de garantia de participação na licitação, nas mesmas 

modalidades previstas no subitem 14 do Edital. 

 

7.7.12.3. REGULARIDADE FISCAL 

 

7.7.12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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7.7.12.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal 

ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto desta licitação; 

 

7.7.12.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, ou do 

Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos: 

 

7.7.12.3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita 

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da 

licitante; 

 

7.7.12.3.3.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não 

Contribuinte; 

 

7.7.12.3.3.3. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não 

Contribuinte. 

 

7.7.12.3.4. Certidão Negativa de Débito, ou Certidão positiva com efeito negativo referente à 

Contribuição Previdenciária e às de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB), da sede da licitante; 

 

7.7.12.3.5. Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS, da sede da licitante. 

 

7.7.13. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico- 

Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nos subitens 7.7.12.2 e 7.7.12.3 do subitem 

7.7.12, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não 

contenham expressamente o prazo de validade, o Município de Santa Luzia convenciona o 

prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a 
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hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao 

convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 

 

7.7.13.1. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, esta somente será aceita, para efeito de 

habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento, que a 

licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do 

Código Tributário Nacional; 

 

7.7.13.2. Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões, 

relacionados no item 7.7.12.3 deste Edital. 

 

7.7.14. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, a comprovação de regularidade fiscal será exigida, observando os 

seguintes procedimentos: 

 

7.7.14.1. Licitante com cadastro/documentação vencida deverá apresentar toda documentação 

exigida no subitem 7.7.12 deste Edital, mesmo que a documentação apresente alguma 

restrição; 

 

7.7.14.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá no momento que a proponente 

for declarada classificada em primeiro lugar (vencedora), para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

7.7.14.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.7.14.2 

implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital 

e no Regulamento, sendo facultado ao Município de Santa Luzia convocar segunda 

classificada, e assim sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condições da 

primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

 

7.7.15. Em quaisquer das situações estabelecidas no subitem 7.7.11 deste Edital, caso alguma 

certidão esteja com prazo vencido, a COMISSÃO poderá fazer consulta por meio eletrônico 
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(INTERNET), para comprovação dessa regularidade, podendo, ainda, a licitante apresentar 

cópia autenticada desses documentos, na sessão pertinente. 

 

7.8. Recebidos OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO procederá, a seu 

critério, o que se segue: 

 

7.8.1. Consulta “online”, por meio do CNPJ, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e 

da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificação 

Econômico-Financeira da licitante detentora da PROPOSTA DE PREÇOS melhor 

classificada nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, podendo inclusive 

fazer a consulta a outras dependências da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, via fax ou 

correio eletrônico, no caso de o sistema apresentar alguma falha. 

 

7.8.1.1. Caso a licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 

Regularidade Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira válidas nos sítios oficiais 

correspondentes, e apresente cópia do Recibo de Solicitação de Serviço entregue à sua 

Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessão pertinente, nos termos do art. 37 da 

Instrução Normativa nº 2, de 11/10/2010, a COMISSÃO fará diligência para comprovação da 

validade dos referidos documentos. 

 

7.9. Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou 

contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo após diligências com 

caráter saneador, a COMISSÃO considerará a licitante inabilitada; 

 

7.10. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a(s) licitante(s) será(ão) 

declarada(s) a(s) vencedora(s) do certame e, não havendo interposição de recurso, a 

COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da 

adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto a homologação da licitação, 

procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado, para que 

seja o adjudicatário convocado a assinar o contrato; 

 

7.10.1. Haverá nova sessão pública para a divulgação do resultado da habilitação. 
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7.11. Se a proposta ou lance de menor valor não atender às exigências habilitatórias, serão 

requeridos e avaliados pela COMISSÃO, a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este Edital. 

 

8. PRAZOS E MEIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS E REPRESENTAÇÕES 

 

8.1. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá pedido 

de esclarecimento no prazo até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail silviaangela@santaluzia.mg.gov.br, 

obedecido o horário limite para o término do expediente. 

 

8.2. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá 

impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas 

exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail silviaangela@santaluzia.mg.gov.br, 

obedecido o horário limite para o término do expediente. 

 

8.3. A resposta da Presidenta aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante 

publicação no site do Município de Santa Luzia, no endereço www.santaluzia.mg.gov.br, 

ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o endereço 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

8.4. Caberá a COMISSÃO, auxiliada pela área técnica responsável (Setor Requisitante do 

objeto), decidir, motivadamente, sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

anteriores à abertura da Sessão Pública. 

 

8.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito 

suspensivo. 

 

8.6. Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste edital perante 

a Administração do Município de Santa Luzia a licitante que não o fizer até o quinto dia útil 
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que anteceder à data prevista para a abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou 

irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

8.7. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá recurso 

que deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da 

intimação ou da lavratura da ata final, nos termos do art. 45 da Lei 12.462/2011, em face: 

 

8.7.1. Do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

 

8.7.2. Do julgamento das propostas; 

 

8.7.3. Da anulação ou revogação da licitação; 

 

8.7.4. Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

8.7.5. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública; 

 

8.6. O prazo para apresentação de contrarrazões será de cinco dias úteis e começará 

imediatamente após o encerramento do prazo de recurso e sem prévia comunicação oficial. 

 

8.7. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados de 

forma eletrônica e deverão ser solicitados através do e-mail: 

silviaangela@santaluzia.mg.gov.br até a data limite da entrada das razões e contrarrazões. 

 

8.8. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação desta licitação caberá 

representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da intimação, 

relativamente a atos de que não caiba recurso hierárquico. 

 

8.9. Os licitantes que desejarem apresentar os recursos em face do ato de habilitação, 

inabilitação ou do julgamento das propostas deverão manifestar imediatamente a sua intenção 
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de recorrer, sob pena de preclusão nos termos do parágrafo 1º do inciso III art. 45 da Lei 

12.462/2011. 

 

8.10. É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

8.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento. 

 

8.12. Os prazos previstos nesta Lei iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente 

no âmbito do órgão ou entidade. 

 

8.13. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou 

o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

ou,nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 

do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, 

sob pena de apuração de responsabilidade. 

 

8.14. Caso a Comissão decida pela Improcedência do recurso, a questão será apreciada pela 

Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a 

decisão do Pregoeiro, antes da adjudicação. 

 

8.15. Caso não ratifique a decisão da Comissão, a Autoridade Competente determinará as 

medidas que julgar cabíveis no caso. 

 

8.16. Aplica-se a este RDC o disposto no art. 113 da Lei nº 8.666/1993, conforme artigo 46 da 

Lei 12.462/2011. Caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal 

somente iniciar-se-á após decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis destinado a regularização 

da documentação, nos termos previstos no parágrafo 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 

123 de 14 de dezembro de2006, ou antes do prazo mencionado, desde que a microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa; 
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8.17. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

8.18. O recurso terá efeito suspensivo; 

 

8.19. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e 

seus Anexos não serão conhecidos; 

 

8.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

8.21. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em 

dia de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

9. DO ENCERRAMENTO 

 

9.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o Município de Santa 

Luzia poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado; 

 

9.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 

Autoridade Superior que poderá: 

 

9.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 

 

9.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

 

9.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

 

9.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao 

órgão requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do 

contrato. 
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9.3. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará os atos de adjudicação do objeto, de 

homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente estimado para a 

contratação. 

 

10. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS  SERVIÇOS 

 

10.1. Conforme Volume I do Anexo I. 

 

11. VALOR DO ORÇAMENTO E FONTES DOS RECURSOS 

 

11.1.O valor total do orçamento do presente certame é de R$ 3.412.430,62 (três milhões 

quatrocentos e doze mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).  

 

11.2. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação 

correrão à conta da(s) verba(s):   

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Contrato nº 0352.640-72/2011 

 

12. PRAZOS 

 

12.1  Para Assinar o Contrato 

 

O licitante vencedor deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o 

respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 03 ( três) dias úteis, contados a partir 

da notificação feita pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

12.1.1. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma 

vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração.  

 

12.1.2. A administração deverá promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do Contrato 

no Diário Oficial de Minas Gerais. 
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12.2.  Para início 

 

12.2.1. O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de entrega da 

Ordem de Serviço. O contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA com 

jurisdição do local do serviço (Art. 1º da Lei 6.496/77 de 07/12/77). 

 

12.3. Ordem de Serviço 

 

Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos,contados do 

dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato. A ordem de serviço não expedida neste 

prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia do mesmo prazo. 

 

12.4. Do Prazo de Execução 

 

Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos em até 18 meses contados da 

data de assinatura do contrato. 

 

12.5. Prorrogação 

 

12.5.1 - O prazo contratual estabelecido para os serviços poderá ser prorrogado em até 06 

(seis) meses, em caráter excepcional, desde que devidamente justificado e autorizado pela 

Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso I, da 

Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. 

 

12.6. Do prazo de vigência 

 

12.6.1.  Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á  o dia 

do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste 

instrumento em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

12.6.2. O prazo de vigência inclui o prazo de execução, entrega dos serviços, de observação e 

de recebimento definitivo. 
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12.6.3. Entregue o objeto, o seu recebimento será: 

 

12.6.3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

do contratado que concluiu a execução da obra; 

 

12.6.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente,mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais,observando que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

 

12.6.3.3.o prazo a que se refere o item acima não poderá ser superior a 90 (noventa) dias,salvo 

em casos excepcionais, devidamente justificados. 

 

 

13. VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TÉCN ICAS 

 

13.1. As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus representantes, 

deverão procurar o(s) Responsável da(s )Unidade(s) Local (is) da Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia, ou do local de execução do projeto ou estudo, para efetuar a visita técnica 

individual dos locais dos serviços referidos no item 02, para constatar as condições de 

execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 

 

13.2. As visitas técnicas individuais serão realizadas no período compreendido entre a 

publicação do edital e a data da sessão pública, mediante agendamento prévio, que deverá ser 

efetuado com pelo menos 03 (três) dias úteis de antecedência da data da visita,  por 

intermédio das pessoas e telefones abaixo indicadas e serão acompanhadas pelo(s) 

Engenheiro(s) Residente(s), que certificará a visita, expedindo o necessário Atestado de Visita 

e Informações Técnicas. Esse atestado será Juntado à Documentação de Habilitação, nos 
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termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93. Quaisquer informações quanto às visitas 

poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. 

 

Alexsandro Wnuk e/ou Fernando Gabrich (Secretaria de Obras) 

Telefones para Agendamento: 55-31-3641-5232 / 55-31-8652-1753 

 

13.3. O atestado poderá englobar em um único documento, todos os locais visitados, A 

licitante não poderá alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato. A visita deverá 

ser agendada com o Engenheiro(s) Residente(s), nas datas referidas no item anterior. 

 

13.4. Caso a licitante não queira participar da visita individual nos dias programados, deverá 

apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável 

técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse 

fato, e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

 

14. CAUÇÃO E GARANTIA DE PROPOSTA E DO CONTRATO 

 

14.1. Para participação no certame e garantir o cumprimento dos termos da proposta, as 

licitantes deverão prestar caução de proposta no valor correspondente a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

 

14.1.1 A(s) garantia(s) deverá(ão) ser recolhida(s) à Tesouraria da Prefeitura até a data 

marcada para entrega das propostas, não sendo aceita a inclusão da garantia nos 

envelopes de habilitação e/ou de preço. 

 

14.1.2. Para assinar o contrato, deverá a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) 

do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. 
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14.2.  A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 

totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (preços iniciais mais 

reajustamento se houver). 

 

14.3. As garantias discriminadas nos itens 14. e 14.1.2 e seus reforços poderão ser realizados 

em uma das seguintes modalidades: 

 

14.3.1 caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

 

14.3.2 seguro garantia; 

 

14.3.3 carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 

 

14.4. No caso de fiança bancária, esta deverá ser a critério da licitante, fornecida por um 

banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada 

providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em 

que a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser 

feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente 

paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 

 

14.5. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da 

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da Prefeitura 

Municipal de Santa Luzia, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do 

contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, 

independente de notificação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

14.6. No caso de opção por Títulos da Dívida Pública, estes deverão estar acompanhados de 

laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a 

exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e condições de resgate. 
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14.7. No caso de opção por caução em dinheiro, deverá ser depositada no Banco Itaú S/A – 

341, agência 3325, conta corrente 497/0 – Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG e o 

comprovante deverá ser apresentado na tesouraria até as 16:00 horas do dia útil 

imediatamente anterior ao da realização do certame no caso da garantia do item 14. e, 

no caso da garantia do item 14.2, até o dia útil imediatamente anterior ao da assinatura 

do contrato. 

 

14.8. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada 60(sessenta) 

dias corridos após o Recebimento Definitivo do(s) serviço(s). 

 

14.9. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da 

execução do contrato, cabendo a ela a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 

 

14.10. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do 

mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao art. 33, § 1º, da Lei 

8.666/93. 

 

 

15 – MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

15.1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto, 

respeitado o percentual de cada parcela conforme Cronograma de Medição e Pagamento. 

 

15.2. As medições relativas ao objeto desta licitação constarão de folhas resumo contendo a 

relação de serviços executados e demais comprovantes exigidos pela Administração. 

 

15.3.  A cada processo de medição deverá ser anexada declaração individual firmada por cada 

membro da equipe técnica da Contratada afirmando, formalmente e sob as penalidades 

cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes ao período que está sendo 

medido. Estes técnicos deverão ser os mesmo que foram pontuados no julgamento da 
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proposta técnica da Contratada durante o processo licitatório, ou outros que, com autorização 

expressa da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, os tenham substituído na forma deste Edital. 

 

15.4.  No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar 

a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

 

15.5. Nas medições que abrangem mais de um município, o calculo deverá ser realizado por 

município abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre os 

diversos municípios e suas alíquotas. 

 

16 – FORMA DE PAGAMENTO 

 

16.1. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia pagará à contratada, pelos serviços contratados e 

executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de 

reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços 

incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com 

as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. 

 

16.2.  Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos 

serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da 

Superintendência Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à medição, que será 

encaminhada à Coordenação Geral competente após devidamente atestada pela 

Superintendência Regional. 

 

16.3. Após a entrega da etapa ou do projeto, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia deverá 

emitir o Atestado de Execução dos Serviços em até 30 (trinta) dias e, neste mesmo prazo, 

comunicar à CONTRATADA, para que esta emita a nota fiscal para pagamento. 

 

16.3.1. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da 

data do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 
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16.4. O pagamento será efetuado somente após as Notas Fiscais ou Faturas serem conferidas, 

aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato, e após verificada a comprovação do cumprimento 

dos requisitos de habilitação prevista nos arts. 27 a 32 da Lei nº.8.666/93. 

 

16.5. Na hipótese de irregularidade da contratada no cadastro ou habilitação, no tocante às 

obrigações trabalhistas, providenciar-se-á sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 

30 dias, regularize sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e de 

rescisão do contrato, resguardada a ampla defesa. 

 

17 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO FINAN CEIRA 

 

17.1. A parcela dos preços contratuais, em Reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais 

utilizados pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, apurados e fornecidos pela Fundação 

Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o 

mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192, 

de14/02/2001. 

 

17.1.1. Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for 

superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº.10.192/2001. Os reajustes 

dos preços unitários contratuais serão calculados segundo o índice do IPCA / IBGE apurado 

pela média dos últimos 12 meses a contar da data de reajustamento do contrato. 

 

17.1.1.1. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

 

17.2. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no item 16.3.1, 

deverão ser atualizados financeiramente, pelos índices de variação do IPCA /IBGE em vigor, 

adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, depois de decorridos 30 dias 

do aceite na nota fiscal, até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da 

Contratada, estabelecida no subitem 15.1, do Edital. 
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18. CRONOGRAMAS 

 

18.1 Cronograma de desembolso 

 

18.1.1. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia observará para que o Cronograma máximo por 

período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Orçamento 

Anual do Município. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos 

próprios consignados no Orçamento Geral do Município. 

 

18.2 Cronograma financeiro 

 

18.2.1. O cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências 

deste edital e seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços 

objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma 

de execução de acordo com cronograma de desembolso existente por ocasião da assinatura do 

contrato. 

 

18.2.1.1 O ajuste de que trata o item 18.2.1 poderá se repetir, gerando novos cronogramas, 

desde que devidamente justificado pelo Secretário de Obras do Município, devendo os 

mesmos receberem números seqüenciais. 

 

19. DAS SANÇÕES 

 

19.1. A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência do 

projeto/serviço por ela elaborado/executado, e essa responsabilidade não cessará com a 

entrega e aprovação do projeto/finalização do serviço, mas se estenderá até a finalização da 

obra. 

 

19.2. A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas no projeto/serviço que 

importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução 

parcial do contrato. 
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19.3.  Será a CONTRATADA responsabilizada administrativamente por falhas ou erros no 

projeto/serviço que vierem a acarretar prejuízos a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sem 

exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos 

termos da Lei. 

 

19.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA ou 

LICITANTE, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, resguardados 

os preceitos legais pertinentes, acarretará a aplicação das seguintes sanções administrativas: 

 

19.4.1. Advertência, nos casos de desatendimento das determinações regulares dos agentes 

designados para acompanhar a fiscalização da execução do contrato, assim como a de seus 

superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo, do Cronograma de 

Atividades; 

 

19.4.2. Multa, nos seguintes valores: 

 

19.4.2.1. de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia, incidente sobre o valor da 

parcela da obra ou serviço em atraso em até 30 (trinta) dias 

 

19.4.2.2. de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela da obra ou serviço em atraso por 

período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 

19.4.2.3. de 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor da contratação, em casos de 

subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

19.4.2.4. de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor da contratação, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

 

19.4.2.5. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculados sobre o valor da contratação, por 

infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas neste Edital, no contrato ou 

na legislação que disciplina a contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos 

itens seguintes. 
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19.4.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até dois (dois) anos, nos seguintes casos: 

 

19.4.3.1. Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com 

outrem, ceder ou transferir, total ou parcial, o objeto do contrato, bem assim realizar a sua 

fusão, cisão ou incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, formalizada por termo aditivo ao 

contrato; 

 

19.4.3.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento 

licitatório; 

 

19.4.3.3. Afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Sujeita-se à mesma penalidade, a licitante que se 

abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. 

 

19.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 

seguintes casos: 

 

19.4.4.1. Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou 

modificações contratuais, inclusive prorrogações contratuais, em prejuízo do Erário Público; 

 

19.4.4.2. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

 

19.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital ou no Contrato não exclui a possibilidade 

de responsabilização do LICITANTE ou da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 

causados à Administração. 

 

19.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 
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19.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou crédito existente 

na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, em favor da CONTRATADA, desde que figure como 

contratado exclusivamente a mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 

19.8. As multas e outras sanções aplicadas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, só 

poderão ser revistas ou afastadas, por ato motivado do Prefeito Municipal, observada 

disciplina legal. 

 

19.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta 

individualizada e específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma 

conduta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

19.10.  Em qualquer das hipóteses previstas nos itens anteriores sanções deverá ser 

assegurado à LICITANTE, ou à CONTRATADA, prévio direito ao contraditório e ampla 

defesa. 

 

19.11. Constatada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia qualquer das situações previstas 

nos itens anteriores para aplicação das sanções de advertência, multa ou suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, a 

LICITANTE ou a CONTRATADA deverão ser notificados, por escrito, sobre as 

irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram 

produzidas as provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por 

escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no Art. 109, da Lei n.8.666/93 

além das previstas no art. 47 da Lei 12.462/2011. 

 

19.12.  As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico,que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
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20. SUBCONTRATAÇÃO 

 

20.1. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Santa Luzia e mediante prévia e 

expressa autorização da Comissão Permanente de Licitação, o contrato poderá, em regime de 

responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 

subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 50%, desde que não alterem 

substancialmente as cláusulas pactuadas. Fica a empresa contratada sujeita as penalidades 

previstas nas letras “a” e “c” do item 28.3.3 deste edital em casos de subcontratação sem 

autorização da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

20.2.  No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 

abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a 

capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos 

serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade 

dos serviços contratados. 

 

20.3.  A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única 

responsável perante a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, mesmo que tenha havido 

apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços 

integrantes desta licitação. 

 

20.4.  A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre Prefeitura 

Municipal de Santa Luzia e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de 

nenhuma espécie entre a Administração Pública Direta e a subcontratada, inclusive no que 

pertine a medição e pagamento direto a subcontratada. 

 

20.5. Prefeitura Municipal de Santa Luzia se reserva o direito de, após a contratação dos 

serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas 

subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de 

determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o 

rendimento desejado. 
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20.6. Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sendo causa de rescisão 

contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento. 

 

20.7. A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, 

deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua 

subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando 

relacionadas com o objeto do contrato. 

 

20. 8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a 

inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 

 

20.9.  A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.  

 

20.10. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Prefeitura Municipal 

de Santa Luzia que estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus 

diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 

20.11. Não será permitida a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o 

conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida 

apresentação de atestados que comprovem a execução de serviço com características 

semelhantes. 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão 

as disposições do primeiro. 
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21.1.1. Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Santa 

Luzia. 

 

21.2.  Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s)anexo(s), 

decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas ao(s) serviço(s) 

objeto desta licitação. 

 

21.3.  A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido neste Edital, 

inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço durante 

toda execução do contrato. 

 

21.4.  O Preço Global proposto pela licitante deverá incluir todos os impostos,encargos, taxas 

e bonificações previstas na legislação na data da entrega das propostas e será considerado 

final. 

 

21.5.  O Preço Global proposto pela licitante inclui ainda todos os trabalhos necessários para 

o atendimento pleno aos requisitos do Projeto Básico deste Edital eàs Normas vigentes. 

 

21.6.  A licitante não poderá alegar qualquer motivo para alteração do seu(s) preço (s)global 

ou unitários, sem que tenha sido solicitado pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia ajuste no 

que estava inicialmente previsto para a execução dos serviços. 

 

21.7. No caso de, após a contratação, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia promover ajustes 

ao serviço licitado, será analisada a eventual necessidade de mudança no preço 

global/unitários inicial,nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

21.8.  Possíveis alterações na composição ou quantidade da equipe alocada para execução dos 

serviços serão possíveis mediante prévia solicitação pela contratada e aprovação formal da 

Secretaria Municipal competente. Somente será possível a substituição de integrantes da 

equipe técnica por outros que,na forma deste Edital, tenham o seu currículo analisado e 

alcancem pontuação igualou superior aos substituídos. 
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21.9.  A contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

e no interesse da segurança da obra e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas 

adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a 

sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia. 

 

21.10. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação 

de qualquer uma destas operações ficará condicionada a analise por esta administração 

contratante do procedimento realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso 

na execução do objeto contratado, ficando vedada a subrogação contratual. 

 

21.11. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s)contrato(s) 

decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitido que a(s) licitante(s) 

vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão. Desde que 

sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstas neste 

Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando 

já contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, a Prefeitura Municipal de Santa 

Luzia deverá ser notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, 

condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de 

insucesso, além da comprovação dos requisitos contidos no item 7 do Edital. 

 

21.12. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia reserva-se o direito de: 

 

21.12.1. Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para a apresentação de propostas, 

na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

 

21.12.2. Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

 

21.13. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a 

ser emitida em decorrência desta licitação e rescindir o correspondente contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando: 
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21.13.1. For requerida ou decretada a falência ou liquidação do contratado, ou quando ele for 

atingido por execução judicial ou outros fatos que comprometam a sua capacidade 

econômico-finaceira; 

 

21.13.2. O contratado for declarado inidôneo ou punido com proibição de licitar ou contratar 

com qualquer órgão integrante da Administração Pública; 

 

21.13.3. Em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade 

da adjudicação. 

 

21.14. Em caso de recuperação judicial, o contrato poderá ser mantido, se o contratado 

oferecer garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório 

cumprimento das obrigações por ele assumidas. 

 

21.15.  A Comissão de Licitação ou autoridade superior poderão, em qualquer fase do 

procedimento, promover as diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou 

complementar a instrução dom processo licitatório. 

 

 

22- DOCUMENTOS PADRÃO 

 

22.1. Minuta de declaração do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93. 

 

22.2. Minuta do Contrato. 

 

22.4. Minuta de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução do Contrato. 

 

22.5. Minuta de Garantia de Execução (Seguro – Garantia). 

 

22.6. Minuta da Declaração de Enquadramento ME / EPP. 

 

22.7. Minuta da Carta de Fiança Bancaria para participação na Licitação. 
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22.8. Modelo de Atestado de Visita. 

 

22.9. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

22.10. Minuta de Declaração referente ao Art. 71 da Lei 8.666/93. 

 

23 - DO FORO 

23.1 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.  

 

Santa Luzia, 06 de Julho de 2015.  

 

_________________________________________________ 

SILVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

VALDIVINO SOARES FERREIRA 

Secretário de Adinistração 
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DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93 

 

 

 

 

Ref.: RDC PRESENCIAL Nº. 002/2015 

 

 

 

 

.............................................................., inscrito no CNPJ nº............................... por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)......................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº.................................... e do CPF nº................................., DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  

 

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

(data) 

 

 

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

(representante legal) 

 

 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

 

 

 

 

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO 

GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO, COMO CONTRATANTE, A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, 

E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A 

EMPRESA ...................... PARA A EXECUÇÃO, 

SOB O REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, 

NOS TERMOS DO INCISO I, DO ART. 2º, DA 

LEI Nº. 12. 464/ 2011, NA FORMA ABAIXO: 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

 

DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 

 

(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA , 

com sede na Avenida VIII, nº. 50, Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, a seguir denominado MUNICÍPIO , neste ato 

representado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, ALEXSANDRO WNUK,  no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 2.873, de 27 de agosto de 2013, e a 

empresa _________________________, com sede na ____________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº. ______________________, neste ato representada pelo 

Sr._____________________, inscrito no CPF sob o nº. ________________, a seguir 

denominada CONTRATADA, representada por................................................ conforme 
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.............................. tendo como Responsável Técnico 

........................................................................... portador da carteira profissional nº 

........................... expedida pelo CREA - ........... da Região. 

 

 

(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar  

relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em 

despacho datado de ........................................ do Diretor................................................ 

exarado no Processo Administrativo nº ......... 

 

 

 (3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade 

de....................................... nos termos e condições do EDITAL nº..............cujo resultado foi 

homologado em data de ................... pela Diretoria Colegiada, conforme consta do Processo 

Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei 

nº 8.666, de 21.06.93, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  – DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução 

pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta do Contrato, os quais ficam 

fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente 

reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos: 

 

(1) OBRA ESPECÍFICA – 

 

(2) NATUREZA DOS SERVIÇOS – 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, 

variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e 

disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação da 
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CONTRATADA no certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições 

previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou 

termo aditivo, deverão ser anexadas ao processo declarações relativas a situação cadastral da 

Contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO– As consultas a que se refere o item anterior deverão ser 

repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. Sendo 

constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será 

formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 

comprovação de regularidade.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA e/ou suas SUBCONTRATADAS fornecerão, 

mensalmente, declaração por escrito de que estão cumprindo integralmente com todas as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto 

no art. 71, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados 

serão executados sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, atendidas as especificações 

fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, devendo a contratada 

alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas 

para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a 

seguir. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA  – DOS PREÇOS GLOBAIS – Os preços correspondentes ao 

Projeto são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, 

cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados 

pelos representantes das partes contratantes. 

 

CLÁUSULA QUARTA  – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO – A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA pagará à contratada, pelos serviços 

contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência 
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de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os 

preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo 

com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá 

apresentar na sede Comissão Permanente de Licitação responsável, a nota fiscal 

correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação Geral competente após 

devidamente atestada pela / PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, 

contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à 

data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o Contratado não 

tenha dado causa a atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela 

legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do aceite na nota 

fiscal recebida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA até a data do 

efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem 

22.1.3 do EDITAL. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A parcela dos preços contratuais em Reais poderá ser reajustada 

pelos índices setoriais utilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, para 

o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após 1 (um) ano, 

desde o mês base da proposta que é o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos 

termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo 

financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 

Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for 

superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001. 
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PARAGRAFO QUINTO – A cada processo de medição deverá ser anexada declaração 

individual firmada por cada membro da equipe técnica da Contratada afirmando, formalmente 

e sob as penalidades cabíveis, ter participado da execução dos serviços referentes ao período 

que está sendo medido. Estes técnicos deverão ser os mesmo que foram pontuados no 

julgamento da proposta técnica da Contratada durante o processo licitatório, ou outros que, 

com autorização expressa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, os tenham 

substituído na forma do Edital. 

 

PARAGRAFO SEXTO – O pagamento será efetuado somente após as Notas Fiscais ou 

Faturas serem conferidas, aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato, após verificação do 

cumprimento dos requisitos de habilitação prevista nos artigos. 27 a 32 da Lei nº. 8.666/93. 

 

PARAGRAFO SETIMO – Na hipótese de irregularidade da contratada no cadastro ou no 

tocante ás obrigações trabalhista, providenciar-se-á sua advertência, por escrito, no sentido de 

que, no prazo de 30 dias, regularize sua situação, sob pena de aplicação das sanções prevista 

neste edital e de rescisão do contrato, resguardada a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA  – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) 

DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preço inicial, é de R$.................. 

(............................................................................), (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A 

despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do 

Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA , 

Verba...................................................., conforme Nota(s) de Empenho nº..................., 

datada de...................., no valor de R$ .................(..............................................................), 

a(s) qual(is) fica(m) fazendo parte integrante deste contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as 

despesas respectivas serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os 

créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. 

 

CLÁUSULA SEXTA  – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo para a 

conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de.................. 
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(...........................), dias consecutivos. Estes prazos serão contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Serviço, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas 

conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em 

conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores 

alterações. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas 

paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas 

quaisquer indenizações. 

 

Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia do inicio 

e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei nº. 8.666/93 de 

21.06.93. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente 

na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 

8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações e normas “NORMAS E PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA”, anteriormente citadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e 

efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a 

modalidade de............................, fornecida pela, ........................., em data de no valor de R$ 

....................(...........................................................), CORRESPONDENTE A 5% 

(CINCO POR CENTO) DO VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, conforme 

Guia de Recolhimento de número ...................., efetivada em data de ...........,que integra o 

presente instrumento.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará 

a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e 

segundo os procedimentos previstos na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e nas “NORMAS E 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA. 

 

CLÁUSULA OITAVA  – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  – Constituem direitos e prerrogativas da  PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, além dos previstos em outras leis, os constantes dos 

artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, e as “NORMAS E 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 

 

CLAUSULA NONA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se 

obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA deverá manter a Regularidade Fiscal 

conforme exigido no subitem 13.3 e 22.1.3 deste Edital, inclusive quanto ao recolhimento do 

ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço, durante toda execução do contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo constatação de inscrição de inadimplência da 

contratada nos cadastros de fornecedores governamentais, a empresa será Notificada acerca 

da situação irregular para que preste informações no prazo de 30 (trinta) dias acerca da 

regularização da inadimplência ou apresente justificativas, sob pena de rescisão unilateral do 

contrato e aplicação de multa por imposição dos arts. 78, II e 55, XIII, da Lei nº 8.666/93. 
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PARAGRAFO TERCEIRO: Nos casos de inércia da Contratada ou não acolhimento das 

justificativas apresentadas, persistindo a inscrição inadimplente, deverá a Diretoria gestora do 

contrato, após a expiração do prazo assinalado no Parágrafo anterior, promover a rescisão 

unilateral do contrato, submetendo o caso à Procuradoria Estadual Especializada para 

posterior aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, conforme os 

procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa nº x, de xx de xxxx de xxxx.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DAS SANÇÕES – A CONTRATADA responderá 

administrativamente pela qualidade, solidez e segurança da obra, assim em razão dos  

materiais, como do solo, mesmo quando parte da sua execução for subcontratada por 

autorização PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, se estendendo essa 

responsabilidade após o recebimento definitivo da obra, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

conforme previsto no Art. 618, do Código Civil Brasileiro.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas 

que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução 

parcial do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a CONTRATADA e eventual subcontratada 

responsabilizadas solidariamente e administrativamente por falhas ou erros na execução do 

contrato que vierem a acarretar prejuízos à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA, independente responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos causados, 

inclusive a terceiros, nos termos da lei. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será a CONTRATADA responsabilizada administrativamente 

por falhas ou erros no projeto/serviço que vierem a acarretar prejuízos à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por 

danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, sem justificativa aceita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA, resguardadas às disposições dos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 acarretará a aplicação 

das seguintes sanções administrativas: 
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a) Advertência, nos casos de desatendimento das determinações regulares dos agentes 

designados para acompanhar a fiscalização da execução do contrato, assim como a de seus 

superiores, ou nos casos de descumprimento, doloso ou culposo, do Cronograma de 

Atividades da obra e serviços contratados; 

 

b) Multa, ocorrendo reincidência dos casos punidos por advertência, nos seguintes valores: 

 

b.1) de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia, incidente sobre o valor da parcela 

da obra ou serviço em atraso em até 30 (trinta) dias de acordo com o Cronograma de 

Atividades. 

 

b.2) de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela da obra ou serviço em atraso, de acordo 

com o Cronograma de Atividades, por período superior ao previsto no item anterior ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida. 

 

b.3) de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor da contratação, em casos de 

subcontratação não autorizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. 

 

b.4) de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução 

total da obrigação assumida. 

 

b.5) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o valor da contratação, por 

infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas no Edital que deu origem a 

este contrato, nas disposições deste instrumento ou na legislação que disciplina esta 

contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos itens seguintes.  

 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

 

c.1) Quando a CONTRATADA subcontrata, total ou parcialmente, a obra ou serviço 

contratado, sem que ocorra a prévia e expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA LUZIA, formalizada por termo aditivo ao contrato; 
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c.2) Quando a CONTRATADA associe-se com outrem, ceda ou transfira, total ou 

parcialmente, o objeto do contrato; 

 

c.3) Quando a CONTRATADA realize fusão, cisão ou incorporação, sem que ocorra a prévia 

e expressa autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, formalizada por 

termo aditivo ao contrato; 

 

c.4) Quando apurado posteriormente à contratação, que a CONTRATADA afastou ou 

procurou afastar Licitante no procedimento licitatório que deu origem a este contrato, por 

meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos 

seguintes casos: 

 

d.1) A CONTRATADA não promova o ressarcimento à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LUZIA dos prejuízos financeiros decorrentes dos fatos pelos quais sofreu a punição 

prevista no item anterior. 

 

d.2) Quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das 

alterações ou modificações contratuais, inclusive prorrogações da vigência do contrato, em 

prejuízo do Erário Público. 

 

d.3) Quando apurado após a contratação, que a CONTRATADA frustrou ou fraudou, 

mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório que deu origem a este contrato, com o intuito de obter para si   

vantagem decorrente da adjudicação objeto deste contrato. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não  exclui a 

possibilidade responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 

Administração. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota  

fiscal ou crédito existente na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, em favor da 

CONTRATADA, ainda que decorrente de outro contrato, desde que figure como contratado 

exclusivamente a mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 

crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas e outras sanções aplicadas pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, só poderão ser revistas ou afastadas por ato motivado do 

Prefeito Municipal, observada a disciplina legal. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma 

conduta individualizada e específica, vedada a aplicação de 

sanções cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

PARÁGRAFO NONO - Em qualquer das hipóteses de sanções previstas neste contrato 

deverá ser assegurado à CONTRATADA prévio direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – Constatada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

LUZIA qualquer das situações para aplicação das sanções de advertência, multa ou  

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, a CONTRATADA deverá ser notificada, por escrito, sobre as 

irregularidades em que incorreu, sendo-lhe assegurada a vista do processo no qual foram 

produzidas as provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por 

escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no Art. 109, da Lei n. 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Na hipótese prevista na alínea “d” do PARÁGRAFO 

TERCEIRO desta CLÁUSULA, após a notificação prevista no PARÁGRAFO ANTERIOR, a 

CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar, por escrito, a sua defesa. 

Exercido ou não o direito de defesa, a proposta de aplicação da sanção deverá ser submetida à 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA /MG 

RDC PRESENCIAL Nº. 002/2015 

64 

 

prévia deliberação da Comissão Permanente de Licitação e, caso seja aprovada a proposta, 

deverá o processo, instruído com a Ata de Deliberação, ser remetido ao Secretário de Obras 

do Município para aplicação da penalidade, consoante o disposto no § 3º do Art. 87, da Lei n. 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA  – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente 

Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e 

nas “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES 

DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes na PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA LUZIA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em 

havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação  e 

qualquer uma destas operações ficará condicionada a analise por esta administração 

contratante do procedimento realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso 

na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DA FISCALIZAÇÃO – A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA LUZIA fiscalizará a execução dos trabalhos, por 

meio................................ As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da 

supervisão, são especificadas nas “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes na 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, que a CONTRATADA declara conhecer e 

a elas se submeter. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO 

CONTRATO – o presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, 

exclusive. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a Justiça Estadual de Minas 

Gerais - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. 
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E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável 

Técnico, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor,  a presença das 

testemunhas identificadas.  

 

SANTA LUZIA/ MG 

---------------------------------- 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

------------------------------------                                           ------------------------------------ 

REPRESENTANTE LEGAL                                                REPRESENTANTE 

        CONTRATADA                                                                    TÉCNICO 

                      CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                            ------------------------------------ 

        TESTEMUNHA                                                               TESTEMUNHA 
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MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO  CONTRATO 

 

 

 

 

À 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  

 

Comissão Permanente de Licitação. 

Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida 

Santa Luzia/MG 

Brasil 

 

 

 

Carta de fiança – R$............. 

 

Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 

...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se declara fiador 

e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios  estatuídos no Artigo 827, do 

Código Civil Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua ......................................... da 

cidade ....................... do Estado ................... até o limite de R$ ................ 

(.......................................) para efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do 

Edital RDC Presencial nº 002/2015. Este Banco se obriga, obedecido o limite acima 

especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela 

caução, desde que exigida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, sem 

qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou 

judicial com respeito a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. 

 

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser 

este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer 

obrigação assumida por nossa afiançada. 
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Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de 

fiança, que seja aceita por este Departamento. 

 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº............  ou outro 

registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 

 

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força 

de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do 

ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em 

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

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a missão 

do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LUZIA. 

 

 

 

. 

................., ...... de .......... de .... 

 

 

 

Banco ......................................... 

 

 

Obs. 

 1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma 

devidamente reconhecida. 

 

2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade 

Anônima ou cópia do contrato Social, se for Limitada. 
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MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO 

(SEGURO GARANTIA) 

 

 

Por este Seguro-Garantia, ....................................................... (nome e endereço do 

Contratado) como Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”) 

e............................................ (nome, título legal e endereço da Seguradora ou Companhia de 

Seguros) como Seguradora (daqui por diante chamado “a Seguradora”), estão segura e 

firmemente obrigados junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, sito na 

Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida o Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Lote A, em 

Brasília/DF por um montante de R$ .......... (......................................) (montante do Seguro-

Garantia) como Beneficiário importância por cujo pagamento a ser feito bem e 

verdadeiramente nos tipos e proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável, o 

Contratado e a Seguradora obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, executores, 

administradores, sucessores e continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente pelos 

termos presentes. 

 

Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital RDC 

Presencial nº 002/2015, para execução dos serviços de ..................................... de acordo com 

os documentos, planos, especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui 

estabelecida, são deste feito parte integrante e são daqui por diante designados como   

Contrato. 

 

Agora, conseqüentemente, as condições desta Obrigação são tais que, se o Contratado 

executar fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações nele contidas, então esta 

obrigação perderá completamente o seu efeito, de outro modo ele permanecerá em pleno 

vigor e efeito. 

 

Quando quer que o Contratado possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante como estando 

inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante desincumbido-se das obrigações 

que ali são consignadas, a Seguradora poderá prontamente remediar   
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inadimplência ou prontamente fará o seguinte: 

 

(1) Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou 

 

(2) Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao Contratante 

com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, uma vez tendo 

o Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa com a proposta adequada e de 

preço mais baixo, promover um acordo entre tal empresa e o Contratante, além de, à medida 

que o trabalho progride, tornar disponíveis (mesmo que devesse haver uma inadimplência ou 

uma sucessão de inadimplência sob o Contrato ou Contratos de complementação arranjados 

sob este parágrafo) fundos suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo do 

Preço do Contrato; porém não excedendo , incluído outros custos e danos pelos quais a 

Seguradora possa ser responsável conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no 

primeiro parágrafo deste. O termo “Saldo do Preço do Contrato”, conforme usado neste 

parágrafo, significará o montante total pagável pelo Contratante ao Contratado sob o 

Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo Contratante ao Contratado; ou 

 

(3) Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo com 

os seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro Garantia. 

 

A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade 

especificada neste Seguro-Garantia. 

 

Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado um ano 

da data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos. 

 

Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de 

qualquer pessoa ou corporação que não o Contratante aqui designado ou os seus herdeiros, 

executores, administradores, sucessores e continuadores.  

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA /MG 

RDC PRESENCIAL Nº. 002/2015 

70 

 

Este Seguro Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o 60º (sexagésimo) dia 

após a emissão do termo de Aceitação Definitivo dos serviços decorrentes do contrato ora 

segurado. 

 

Assinatura_______________________Assinatura_______________________ 

 

 

Em nome de______________________ Em nome de_____________________ 

 

 

Por______________________________Por_____________________________ 

 

 

Testemunhas: 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
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ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PE QUENO 

PORTE (EPP) 

 

 

 

Ilmº Sr. Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

O Empresário / Os sócios,_______________________________________________ da 

empresa _____________________________________________________, com sede à 

______________________________________________________________, na cidade de 

__________________, Estado de __________________, vem declarar que: 

 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3° da 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 

 

 

 

 

 

Local e data: 

 

 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 
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MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PARTICIPAÇÃ O NA 

LICITAÇÃO 

 

À  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Avenida VIII, nº 50 – Carreira Comprida  

 

Santa Luzia/MG 

 

Brasil 

 

 

Carta de fiança – R$............. 

 

Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 

..................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e 

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código 

Civil Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua ......................................... da cidade 

....................... do Estado ..................... até o limite de R$ ................ 

(..........................................) para efeito de garantia de manutenção da proposta na licitação 

objeto do Edital de Licitação modalidade RDC Presencial nº 002/2015. Este Banco se obriga, 

obedecido ao limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de 

qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo Município de Santa Luzia, 

sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso 

administrativo ou judicial com respeito a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. 

 

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser 

esse Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer 

obrigação assumida por nossa afiançada. 
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Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de 

fiança, que seja aceita por esse Departamento.  

 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º............ ou outro 

registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 

 

Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força 

de disposto no Artigo..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do 

ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em 

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

 

A presente fiança vigorará, pelo menos, até 60 dias além da validade da proposta. 

 

................., ...... de .......... de .... 

 

Banco......................................... 

 

OBS: A carta deverá ser emitida em papel timbrado da emitente, devendo ainda, estar com a 

firma devidamente reconhecida. 

 

Por outro lado, deverá ser acompanhada de cópia do estatuto da emitente, se essa for 

sociedade anônima, ou de cópia do contrato social, se for limitada. 
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MODELO DO ATESTADO DE VISITA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

 

 

 

ATESTADO 

 

 

 

 

 

Atesto que o Sr. Eng.º __________________________________________, portador da 

carteira do CREA n.º _______________da ___________Região, representando a empresa 

_______________________________________________________, nos termos do item 13.2 

do Edital de Licitação modalidade Regime Diferenciado de Contratação n.º002/2015, visitou 

os locais de realização da obra caracterizados: 

 

LOTE N.º: 

 

 

Constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as 

informações técnicas pertinentes. 

 

 

, de 2015 

 

 

______________________________________ 

 

Carimbo e assinatura do Engenheiro Residente 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Identificação da licitante) 

 

_____________________________________________________________________ 

(Identificação completa do representante da licitante) 

 

 

Como representante devidamente constituído de _____________________________ 

__________________________________________ doravante denominado (Identificação da 

licitante ou Consórcio) __________________________________________ para fins no 

disposto no Item ____ do Edital de Licitação modalidade Regime Diferenciado de 

Contratação nº 002/2015  declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar do Edital de Licitação modalidade Regime 

Diferenciado de Contratação Presencial nº 002/2015 foi elaborada de maneira independente 

pelo licitante___________________________________________ 

(Identificação da licitante ou Consorcio) 

 

E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente 

ao Edital de Licitação modalidade RDC Presencial nº 002/2015, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de Licitação 

modalidade RDC Presencial nº 002/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 
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outro  participante potencial ou de fato do Edital de Licitação modalidade RDC Presencial 

nº.002/2015 por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato no Edital de Licitação modalidade RDC Presencial nº 

002/2015 quanto a participar ou não da referida licitação. 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital de Licitação modalidade 

RDC Presencial nº 002/2015 não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital RDC 

Presencial nº 002/2015 antes da adjudicação do objeto do referido Edital. 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital de 

Licitação modalidade RDC Presencial nº 002/2015 não foi em todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração do 

Município de Santa Luzia antes da abertura oficial das propostas; e. 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

_______________,em ____ de __________ de 2015. 

 

 

___________________________________________________________ 

Representante legal do licitante/consorcio no âmbito da licitação com 

identificação completa 
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MINUTA DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 71 DA LEI Nº  8.666/93 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................nos termos do Contrato (NOME DA 

CONTRATADA/SUBCONTRATADA) nº........................... que tem por objetivo a execução 

de .............................. ..................................................................................................declaro, 

para os efeitos do art. 71, da Lei nº 8.666/93, que relativamente ao mês.................. 

de....................... de 20......... foram cumpridas todas as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias decorrentes do referido contrato. 

 

 

 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
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ANEXO I 

 

Planilha Orçamentária 
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ANEXO II 

 

 

Projeto Básico – Termo de Referência 

 

 

O detalhamento do Projeto Básico e seus documentos anexos, visando a economia e a 

racionalização dos recursos públicos será disponibilizado aos licitantes em meio digital e 

poderá ser obtido na Secretaria de Obras de Santa Luzia, na Avenida VIII, n.50, Bairro Frimisa, 

Santa Luzia/MG. 

 

 


