PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: prefeituradecristinamg@yahoo.com.br

RECIBO DE RETIRADA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 035/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

Razão Social: _______________________________________________________________________________
CNPJ Nº ___________________________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________
Cidade:_______________________Estado_____Telefone:____________________Fax:___________________
Pessoa para contato:______________________________________________________________________
Recebemos o EDITAL DE LICITAÇÃO nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.
Local: _______________________, _____ de ________________ de 2014.
____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Cristina e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de
Licitação por meio do fax: (035) 3281 2095 ou e-mail: licitacaopmcristina@gmail.com.
A não remessa do recibo exime ao Setor de Licitações, das retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Cristina/MG, ______ de _____________ de 2018.

WALKIRIA MARIA DOS SANTOS
Presidente da CPL
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 084/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 0072018
PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Cristina, com sede administrativa na Praça
Santo Antônio, nº 28, Bairro Centro, em Cristina/MG, através da Comissão Permanente de
Licitação - CPL torna público que se acha aberta o presente Processo de Licitação n.º
084/2018, na Modalidade Tomada de Preços n.º 007/2018, tipo Menor Preço Global, para
a execução de bases de concreto armado. A licitação será processada e julgada em
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de Dezembro de 1993, bem como o
fixado abaixo.
Para o recebimento dos envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO e 02 PROPOSTA, fica determinado o dia 17 de Janeiro de 2018, até às 09:30 horas, o qual
deverá ser entregue na Sala de Licitações da Prefeitura, sito na Praça Santo Antônio, n.º 28,
Bairro Centro, em Cristina/MG.
O início da abertura do envelope 01 - DOCUMENTAÇÃO, ocorrerá às
09:30 horas, do dia 17 de Janeiro de 2018, no mesmo endereço mencionado no item
anterior, seguindo-se, após a abertura do envelope 02 - PROPOSTA, desde que ocorra
desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, do art. 43, da
Lei n.º 8.666/93.
Os envelopes n.º 01 DOCUMENTAÇÃO e 02 PROPOSTA, deverão ser
entregues nas condições estabelecidas acima, endereçados à Comissão Permanente de
Licitação - CPL.
I - OBJETO
Prestação de Serviços de Engenharia, por empreitada por preço global para a Execução de 03

bases de concreto armado, apropriadas para a instalação de reservatórios de água
metálicos e cilíndricos de 100 m3 cada, com fornecimento de materiais e mão de obra,
através de recursos provenientes da linha de financiamento “BDMG Saneamento 2017”, conforme
solicitação da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura e de acordo com o
especificado no Projeto Executivo de Obra, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de
Custos, Quadro de Composição de Investimento, Memória de Cálculo de Quantitativos e
Cronograma Físico-Financeiro Global, parte integrante deste edital.

II – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
1. O resumo do Edital encontra-se publicado na imprensa oficial do Município, o Quadro de
Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, e o edital na íntegra está disponível na sala do
Departamento de Compras e Licitações, no endereço do preâmbulo, e no site
www.cristina.mg.gov.br - link licitações e contratos, podendo ser obtido sem nenhum custo
aos interessados;
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2. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigamse a acompanhar as publicações na imprensa oficial bem como a fornecer os dados da
empresa e do representante legal no “campo” de informações do recibo do edital para
eventuais futuras comunicações, sendo que os mesmos deverão estar completos e legíveis;
3. Os pedidos de esclarecimentos do edital poderão ser encaminhados para o e-mail
licitacaopmcristina@gmail.com.br; pelo telefone (35) 3281-1100 - ramal 24; pelo fac-símile
(35) 3281-2095; via correio através do endereço mencionado no preâmbulo, encaminhado a
Comissão Permanente de Licitações - CPL ou ainda pessoalmente, neste mesmo local.
4. As respostas da CPL às solicitações de esclarecimentos dos licitantes serão encaminhadas
por e-mail ou fac-símile, serão publicadas na imprensa oficial, sendo enviadas aos demais
interessados, para conhecimento.
5. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia útil
e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição
a ser protocolada por servidor responsável na sala do Departamento de Compras e Licitações,
ou via correio, desde que dentro dos prazos acima determinados.
5.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento
de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação
de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia de documento de
identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato
social, se sócio; contrato social e procuração, se procurador, e somente procuração, se
pública).
5.2. A Prefeitura e a CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras
formas e em outro endereço, e que não tenham sido acusados pela Presidente, e que, por
isso, sejam intempestivas.
5.3. Acolhida a impugnação será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
5.4. A decisão da CPL será encaminhada ao impugnante pelos meios estabelecidos no item
4 desta seção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e será divulgada na imprensa oficial do
Município, dando-se ciência aos outros interessados.
III - DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Poderão participar desta licitação empresas cadastradas na prefeitura, observados os
respectivos grupos e categorias do cadastro ou que vierem a se cadastrar até o 3º (terceiro) dia
útil ao da abertura, desde que legalmente constituídas e que atendam as condições exigidas no
edital e minuta de contrato, que faz parte integrante da licitação.
2. Não poderá participar do presente processo licitatório a pessoa jurídica:
a) suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Prefeitura Municipal de
Cristina/MG;
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b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública,
de acordo com o previsto no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93, e que não tenha
sua idoneidade restabelecida;
c) que se encontre sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou ainda as empresas estrangeiras que não funcionam no país;
d) que tenha sócios pertencentes ao quadro de funcionários públicos em âmbito municipal,
estadual e federal;
e) cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação,
f) Encontre-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
g) Tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento ou na
prestação de serviços anteriormente mantido (s) com o Município de Cristina, devidamente
comprovado, e por razões persistentes;
h) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
h.1)Justifica-se a não participação de consórcio: Na medida em que nas prestasções dos
serviços, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é
bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua
Dezembroria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômicofinanceira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará
restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trouxe e não
trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante
vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de
habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de
participantes, admitiria a formação de consórcio, o que efetivamente não ocorre no presente
caso.
i) enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
3. É vedado a qualquer pessoa física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente
licitação.
4. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste edital.
5. A inobservância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

IV – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, será realizado o
credenciamento dos representantes legais das licitantes que comparecerem na sessão
pública, bem como será feita a abertura dos envelopes nº 01 – Documentação e nº 02 –
Proposta, nos termos da lei.
2. As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão pública da licitação por seu
sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do
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Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de Empresa Individual,
acompanhado do documento de identidade.
2.1. A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público
ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, comprovando
a outorga de poderes necessários para a tomada de todas as decisões durante a sessão,
além da prática dos demais atos no transcurso da licitação, juntamente com cópia autenticada
do documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a
representação legal do outorgante.
a) Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados a CPL para autenticação.
b) A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do Licitante, mas o impede
de discordar das decisões tomadas pela CPL, durante a sessão de abertura dos envelopes
Documentação e Proposta.
3. O credenciamento do licitante ou do representante legal junto a CPL implica a presunção
da sua capacidade legal para realização das transações inerentes a licitação e a
responsabilidade legal pelos atos praticados.
4. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que não
estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em
usufruir do tratamento favorecido, conforme artigos 42 à 49 da lei citada, deverá comprovar
sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração conforme modelo do Anexo VI, que
comprove o enquadramento da empresa, conforme o caso, nos termos da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006, da Lei Federal nº 11.488 de 15/06/2007, do Decreto Estadual nº
44.630 de 03/10/2007 e da Lei Estadual nº 20.488 de 31/07/2013, da Lei Complementar nº
147 de 07/08/2014, que deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não
aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, comprovada ainda por um seguintes
documentos:

a) Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial;
b) Comprovação de Inscrição no Regime especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições – Simples Nacional;
c) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP por meio de comprovação de que tenha
auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos em
legislação pertinente.
5. O licitante que não comprovar através de documento fiscal, sua condição de ME ou EPP não
usufruirá do tratamento diferenciado conforme estabelecido na lei Complementar nº 147 de
07/08/2014 e nem poderá participar da licitação, sendo a mesma exclusiva para ME, EPP ou
Equiparadas;
6. A Declaração falsa relativa à condição de enquadramento da licitante como ME, EPP ou
Equiparada, nos termos da lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, implicará na aplicação das
sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais;
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7. Caso não haja comparecimento de representante da empresa licitante durante à sessão
pública, os envelopes de Documentação e Proposta poderão ser enviados via correio, ou por
meio de portador, desde que entregues no Departamento de Compras e Licitações, na data
e horário estabelecido neste edital.
V – ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO E FORMA DE
PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES
Os documentos de Licitação deverão em 02 (dois) envelopes de n.º 01 DOCUMENTAÇÃO e
n.º 02 PROPOSTA, timbrados da empresa, fechados ou lacrados, contendo as seguintes
informações:
Envelope nº ___
Prefeitura Municipal de Cristina
Processo Licitatório n.º___/2018
Tomada de Preços n.º ___/2018
Licitante: Razão Social e Endereço
VI – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1. Para os cadastrados e não cadastrados, que queiram participar da presente licitação, será
exigido os seguintes documentos:
6.1.

Dos documentos relativos à Habilitação Jurídica:

a) CPF e RG do (s) signatário (s) da empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente
registrado, e, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.2. Dos Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrangem
inclusive as contribuições sociais, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº
1.751/2014;
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c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante a apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço, emitida pela
Caixa Econômica Federal - CRF/FGTS;
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CND Trabalhista);
g) Declaração de Fatos Impeditivos, conforme modelo Anexo III;
h) Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo em condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal/88, conforme modelo Anexo IV;
i) Declaração de Superveniência às condições da Licitação, conforme modelo Anexo V.
6.3. Dos Documentos Relativos à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA;

b) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da respectiva
Certidão emitida por esse Conselho, comprovando que a empresa licitante ou o
responsável técnico executou obra(s) de características semelhantes (Acervo Técnico);
b.1.) O atestado/certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, em formato original
ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os
expediu, com a devida identificação;
b.2.) Eventuais omissões no conteúdo dos documentos exigidos na Qualificação Técnica poderão
ser supridas por atestado complementar da pessoa jurídica de direito público ou privado emissora
do referido atestado, desde que devidamente registrado no CREA;

c) Atestado de Visita Técnica ao local de execução da Obra, fornecida pelo Serviço de
Engenharia da Prefeitura de Cristina;
d) Termo de compromisso de que manterá profissional de nível superior, devidamente
capacitado, com identificação escrita do mesmo, para acompanhamento da obra em questão,
conforme modelo Anexo VIII.
6.4. Dos Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor licitante; com prazo
de 180 (cento e oitenta dias) anteriores à sessão pública de processamento do pregão, ou
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dentro do prazo de validade constante do documento, desde que não extrapole aquele
constante nesta alínea.
a.1. Somente a certidão que ateste o trânsito em julgado da sentença de falência poderá ser
prova da incapacidade econômico-financeira da empresa licitante.
b) As cópias deverão ser autenticadas por cartório competente ou pela CPL, com a
apresentação dos originais para confronto.
2. No envelope n.º 01 DOCUMENTAÇÃO, indevassável, fechado ou lacrado, rubricado no local
de seu fechamento, deverão ser apresentados os documentos em original, ou por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações - CPL, mediante apresentação dos originais para confronto.
3. O documento original apresentado, para autenticação pela Comissão Permanente de
Licitações, será devolvido após conferência, aos presentes, ficando à disposição dos não
presentes.
4. A Presidente da CPL efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a
regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em
observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais
documentos extraídos da internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de
habilitação.
5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar em nome do licitante e preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
5.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
5.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
5.3. Se o licitante for matriz e o executor do contrato for a filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto da filial;
5.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6. Permanecendo à dúvida quanto aos documentos a CPL poderá consultar os sites dos
órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.
7. A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será
inabilitado.
8. Deverá ser apresentada toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade Fiscal, mesmo que apresentem alguma
restrição, quando se tratar de ME ou EPP.
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8.1. Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento que
a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da CPL, para regularização da documentação, pagamento e parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido à presidente da CPL.
8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 02 (dois) dias úteis
inicialmente concedidos.
8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Presidente da CPL convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 4 da Seção XI deste edital,
ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
9. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.
9.1. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do
Pregão.
10. Os documentos mencionados nesta seção não poderão ser substituídos por qualquer tipo
de protocolo.
11. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto nesta seção, ou sua
ausência, inabilitará o licitante.
VII – PROPOSTA COMERCIAL
7.1. O envelope 02 - PROPOSTA, indevassável, fechado ou lacrado, rubricado no local de seu
fechamento, deverá conter a proposta propriamente dita, digitada e redigida no idioma
nacional, de forma clara e detalhada, isenta de emendas e rasuras, apresentada em 01
(uma) via, devendo constar:
a) Indicação da empresa: razão social, endereço completo, e CNPJ/MF;
b) Data e assinatura e identificação do representante legal da empresa;
c) Indicação dos serviços, seu preço global, em algarismo e por extenso;
d) O preço ofertado, expresso em moeda corrente nacional, deverá incluir todos os tributos
incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, bem como os valores de quaisquer gastos
ou despesas com transporte, viagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas e outros
encargos ou acessórios, para o cumprimento integral das obrigações, correndo tais
obrigações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa licitante;
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7.2. Comprovação de enquadramento da empresa, conforme o caso, como Microempresa

(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007, Decreto Estadual nº 44.630,
de 03/10/2007 e Lei Estadual nº 20.488, de 31/07/2013 (Modelo Anexo VI)
7.3. Validade da cotação: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

7.3.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo
será considerado como aceito para efeito de julgamento.
7.3.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de recebimento das propostas, sem
convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
7.3.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse da Prefeitura de Cristina.
7.3.4. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
7.4. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante,
no ato de entrega de sua Proposta Comercial, visto que o encaminhamento da mesma
pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital.
VIII – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1. O critério de julgamento desta Tomada de Preços será o de menor preço global,
desde que observadas às especificações e demais condições do Edital e será processado e
julgado de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal n. 8.666/93.
8.2. Após a entrega dos envelopes pelos Licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos,
acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.
8.3. Os esclarecimentos, desde que relevantes e quando necessários, se solicitados para a
CPL, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.
8.4. Abertura do envelope 01 - “Documentação”:
a) No dia, local e hora designados no preâmbulo desta Tomada de Preços, na presença dos
Licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir
ao ato, a CPL, iniciará os trabalhos, com o credenciamento dos presentes, examinando a
seguir os envelopes Documentação e Propostas, os quais serão rubricados pelos seus
componentes e representantes presentes, procedendo a seguir à abertura do envelope
Documentação.
b) Os documentos contidos nos envelopes n.º 01 DOCUMENTAÇÃO, serão examinados e
rubricados pelos participantes da CPL, bem como pelas proponentes ou seus representantes
presentes.
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c) Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos
membros da CPL e dos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração
constar obrigatoriamente da mesma.
d) Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada
no dia, será marcada a data da divulgação do resultado pela CPL, sendo o resultado publicado
na Imprensa Oficial, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, no site oficial
da Prefeitura na Internet www.cristina.mg.gov.br, “link licitações”; bem como poderá ser
enviado por e-mail ou via correio com A.R. para conhecimento de todos os participantes, com
a nova data de abertura do envelope Proposta.
e) Será inabilitada da presente licitação a Proponente que deixar de atender o solicitado ou
não preencher os requisitos deste Edital.
e.1) Os envelopes “Proposta” das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas,
pelo prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação nas condições da alínea anterior, junto à
CPL, às quais os devolverá mediante contra-recibo ou enviará os mesmos, via correio, com
A.R., após decorridos todos os prazos.
f) Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a
inabilitação.
8.5. Abertura do Envelope 02 - “Proposta”:
a) Os envelopes Proposta das proponentes habilitadas serão abertos, a seguir, no mesmo
local, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos
de que trata o art. 110, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93. Em não ocorrendo, a abertura será
comunicada aos proponentes, nos termos da alínea “d” do subitem 9.1 desta seção, após
julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo de interposição.
b) Uma vez abertas, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as
ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital.
c) As Propostas serão rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da CPL, e a seguir
colocadas à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.
d) Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos
membros da Comissão e dos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração
constar obrigatoriamente da mesma.
e) Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a CPL divulgará o
resultado da licitação publicando-o na Imprensa Oficial, o Quadro de Avisos, conforme Lei
Municipal nº 1.802/05, no site oficial da Prefeitura na Internet www.cristina.mg.gov.br, “link
licitações”, bem como o enviará por e-mail ou via correio com A.R. para conhecimento de
todos os participantes.
f) Será desclassificada a Proposta Comercial que:
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f.1.) não se refira à integralidade do objeto;
f.2.) não atenda às exigências estabelecidas no edital ou em diligência;
f.3.) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade
da remuneração, ou superestimados ou manifestadamente inexequíveis, assim considerados
nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

f.4.) Se a CPL entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que
o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilhas de custos, justificativas
e demais documentos comprobatórios.
f.5.) Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada,
sujeitando-se o licitante às sanções legais.
g) Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão
corrigidos pela CPL, mediante diligência junto ao licitante.
g.1.) Prevalecerá, sempre, o valor ofertado na Proposta sendo corrigidos, quando houver,
valores de preços unitários ou de preço total do item, conforme a divergência apurada.
g.2.) Após a anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento.
g.3.) Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal.
h) Não se considerará qualquer oferta de vantagem.
i) A CPL poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
8.6. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos Licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que
ensejou a desclassificação.
8.7. Após o exame das Propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando-se
em conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL.
a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis.
b) Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta
apresentada por ME ou EPP, com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço,
estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar nº 123/06.
8.8. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o
mesmo será convocado para, no prazo de 05 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de
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preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de
preclusão do exercício do direito de preferência.
b) Se o representante da empresa não estiver na sessão, a CPL encaminhará correspondência
ao licitante, inclusive por meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta
comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
c) Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
a)
Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer direito de preferência, na forma
dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas
propostas estiverem no limite estabelecido no item 3, na ordem de classificação, para o
exercício do direito de preferência.
b)
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, a CPL realizará sorteio entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá
apresentar nova proposta comercial.
c)
Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de
preferência prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.
d)
Será classificado em primeiro lugar o licitante que, após aplicação do direito de
preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço global.
e)
Persistindo o empate das propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, em dia e hora fixada pela CPL, convocando-se todos os licitantes;
h.1) O referido sorteio que poderá ocorrer no mesmo dia da sessão pública de abertura dos
envelopes, desde que haja comum acordo entre as partes.
8.9. No caso de desclassificação da proposta de menor preço global ou inabilitação do licitante
a CPL examinará a proposta subseqüente, verificando sua aceitabilidade e habilitação do
licitante, na ordem de classificação e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta
que atenda às exigências deste Edital.
IX- RECURSOS E CONTRARRAZÕES
9.1. Os Licitantes interessados em recorrer, em qualquer fase da licitação, deverão
manifestar, motivadamente a intenção de interpor recurso, durante a sessão pública, sob
pena de decadência do direito de recurso.
9.2. Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer
contra as decisões da CPL, após a declaração dos licitantes habilitados, inabilitados bem como
da proposta classificada nas condições do edital, deverão apresentar suas razões no prazo
único de 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia seguinte a sessão pública de abertura dos
envelopes de habilitação e/ou proposta, conforme o caso.
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9.3. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do dia seguinte ao término do prazo do recorrente.
9.4. No prazo recursal fica assegurada vista aos autos.
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito do recurso.
9.6. O recurso e respectivas contra-razões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob
pena de não serem conhecidos:
a) Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Presidente da CPL, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, conforme estabelecido no item 02 desta seção;
b) Ser encaminhado via correio, à Prefeitura Municipal de Cristina/MG, no endereço à Praça
Santo Antônio, nº 28 – centro, CEP: 37476-000, aos cuidados da presidente da CPL; desde
que seja recebido no setor de protocolo da Prefeitura dentro do prazo estabelecido na alínea
anterior, ou ser protocolizado na sala do Departamento de Compras e Licitações, neste
mesmo endereço, em uma via original, e outra para protocolo, sendo datilografada ou
emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa,
rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do
poder de representação legal.
9.7. A CPL não se responsabilizará por razões e contra-razões endereçadas por outras formas
ou outros endereços diferentes daquele constante na alínea anterior, e que, por isso, sejam
intempestivas ou não sejam recebidas.
9.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.9. O recurso poderá ser apreciado pela CPL que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis, ou neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à
autoridade superior, que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento.
9.10. A divulgação acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação na
Imprensa Oficial, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, no site oficial da
Prefeitura na Internet www.cristina.mg.gov.br, “link licitações”, bem como através do envio
do resultado por e-mail ou via correio com A.R., para conhecimento de todos os licitantes.
9.11. Recursos contra a decisão de anulação e revogação do certame devem ser dirigidos ao
Prefeito Municipal, nas condições da alínea “b”, do item 6 desta seção, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a contar do dia seguinte a data de sua divulgação.
X – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Inexistindo manifestação recursal a CPL adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.
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10.2. Decididos os recursos, porventura interpostos e, constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
XI - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E RETIRADA DA
NOTA DE EMPENHO E/OU ORDEM DE SERVIÇOS
11.1. O Proponente vencedor deverá assinar o contrato, retirar a nota de empenho e/ou
ordem de serviços dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, na Prefeitura, a partir da data
da comunicação escrita ao licitante vencedor, após o resultado final da licitação.
11.2. Fica designado como local para assinatura do contrato, retirada da nota de empenho
e/ou ordem de serviços: o Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Cristina/MG, com sede administrativa na Praça Santo Antônio, n.º 28, Centro - Cristina/MG,
de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas.
11.3. O prazo concedido para assinatura do contrato, retirada da nota de empenho e/ou
ordem de serviços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado
durante o seu transcurso, pela parte interessada, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração.
11.4. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, poderá a Administração,
quando o convocado não assinar o contrato, não aceitar ou não retirar a nota de empenho
e/ou ordem de serviços, no prazo e condições estabelecidos, convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada.
11.5. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os valores contratados, em razão da
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser
protocolizada no Departamento de Compras e Licitações – CPL ou no Setor de Protocolo da
Prefeitura, localizado no Gabinete e Secretaria do Prefeito.
11.6. O preço ofertado na proposta vencedora poderá ser cancelado ou suspenso pela
Prefeitura de Cristina, mediante comunicação formalizada por correspondência com aviso de
recebimento ou mediante publicação na Imprensa Oficial do Município, o Quadro de Avisos,
conforme Lei Municipal nº 1.802/05, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

a) O licitante vencedor, prestador dos serviços, não cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem à contratação;
b) O licitante vencedor, prestador dos serviços, não formalizar contrato decorrente da
proposta ofertada ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido,
salvo aceita sua justificativa;
c) O licitante vencedor, prestador dos serviços, der causa à rescisão administrativa de
contrato decorrente de sua omissão ou dolo;
d) Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, por parte do
contratado ou do contratante;
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e) Por razões de interesse público.

11.7. O contrato poderá ser cancelado ou suspenso mediante solicitação por escrito do
licitante vencedor, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem à contratação.
11.8. A solicitação do licitante vencedor para cancelamento ou suspensão do contrato
deverá ser protocolizada ou enviada por correio, aos cuidados da Presidente da CPL, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, após sua assinatura e recebimento da ordem
de serviços, facultada a Prefeitura de Cristina a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido.
11.9. Não havendo êxito na negociação com os demais prestadores de serviços, na ordem
de classificação das propostas de preços; a CPL, por ordem do Prefeito Municipal, procederá
à revogação do Tomada de Preços, nos termos da lei.
11.10. A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos deverá realizar o controle
dos serviços executados, qualitativa e quantitativamente, visando inclusive, que não se
exceda o limite estimado para a contratação.
11.11. Ao término dos serviços que deverão estar a contento, a Secretaria Municipal de
Obras, Viação e Serviços Urbanos expedirá comprovante de inspeção de serviços prestados,
por meio de declaração, comunicado, atestado, etc; que servirá como instrumento de
avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável
para a liberação dos pagamentos.
11.12. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do
Contrato, bem como permitir o acesso às informações e documentos considerados
necessários para o fiel cumprimento das obrigações assumidas.
11.13. O acompanhamento e a fiscalização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de
Obras, Viação e Serviços Urbanos não excluem nem reduzem a responsabilidade da
Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.
XII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. A liberação dos recursos para pagamento à empresa licitante vencedora ocorrerá após as
medições liberadas pelo Serviço de Engenharia da Prefeitura respectivamente, de acordo com o
cronograma físico-financeiro.
12.2. O empenho das medições será realizado pela Administração, após a emissão da
Fatura/Nota Fiscal correspondente e o pagamento será efetuado pela Administração até o 10º
(décimo) dia útil após a apresentação da nota de empenho acompanhada de nota fiscal/fatura,
fornecida pelo licitante vencedor e entregue na Tesouraria da Prefeitura.
12.3. Em caso de devolução da nota fiscal/fatura para correção, o prazo para pagamento passará
a fluir após a sua reapresentação.
12.4. A contratada deverá apresentar junto à Nota Fiscal o laudo de medição fornecido pelo
serviço de engenharia acompanhado das guias de recolhimento do INSS e FGTS da mão-de-obra
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utilizada no período da realização dos serviços, observada a competência do mês imediatamente
anterior, após o início das obras;
12.5. A Contratada deverá apresentar, também, cópia das guias de recolhimento do ISS/QN e do
FGTS, ao Departamento de Compras e Licitações, para arquivamento junto ao referido Processo
Licitatório;
12.6. Nenhum pagamento será realizado ao licitante vencedor enquanto perdurar quaisquer das
obrigações acima citadas, cabendo ainda, em caso de atraso injustificável para início e andamento
da obra, a aplicação das penalidades, sem que o referido fato possa gerar o direito a reajuste de
preços, correção monetária, etc.

12.7. As notas ficais/faturas deverão ser emitidas pela Contratada em inteira conformidade
com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.
12.8. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou serão cobrados da Contratada.
XIII – DO PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL
13.1.

As Faturas/Notas Fiscais deverão ser preenchidas conforme exemplo a seguir
especificado:

 1ª medição referente à Execução de base de concreto armado na rua _______
___________, no bairro _____________, nos termos do “BDMG Saneamento 2017”. Processo

Licitatório nº ____/18, TP nº ____/18, Contrato nº ____/18.

13.2. As demais Faturas/Notas Fiscais deverão ser preenchidas da mesma forma, alterando-se
apenas o número da medição.

XIV - ESTIMATIVA DE PREÇO, DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA PARA A DESPESA
14.1. Conforme exigência legal a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
realizou pesquisa de preços de mercado junto às empresas do ramo do objeto licitado, sendo
estabelecido o valor máximo para contratação em R$ _______ (___________________),
conforme Planilha Orçamentária de Custos elaborada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.
14.2. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.03 0217 512 0005 1.0018 – Construção e Ampliação do Sistema de Água e
Esgoto – 4490 5100 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial.

14.3. Os recursos financeiros para pagamento das despesas serão aqueles oriundos da linha
de financiamento “BDMG Saneamento 2017” e serão empenhados na fonte: 463 – Ficha:
190.
XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Pela recusa injustificada de assinar o contrato, retirar a nota de empenho e/ou autorização
de fornecimento (A.F), dentro do prazo estabelecido ou de recebê-la dentro da sua validade,
multa de 10 %(dez por cento);
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15.2. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Contratante poderá
aplicar á Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis,
sem prejuízo do disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93;
a) Advertência;
b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da Administração e
conforme a gravidade do ato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666/93;
15.4. Aplicadas às multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à
contratada, após a sua imposição.
15.5. As sanções previstas, face á gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente,
após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
15.6. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública
poderão ser também aplicada àqueles que:
a) retardarem a execução das obrigações assumidas;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
c) fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

XVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1 - Do licitante vencedor:
a) Realizar todos os serviços conforme definido nos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária de Custos, e demais documentos acessórios, que são parte integrante deste
instrumento;
b) Fazer a conferência dos quantitativos de materiais relacionados nos Anexos deste ato
convocatório;
c) Fazer a inspeção na área antes do início dos serviços, com objetivo de verificar as condições
locais a fim de evitar alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações
sobre as situações pertinentes à execução da obra, pois não serão argumentos válidos para
reclamações futuras nem desobrigarão à execução do contrato;
d) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
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e) Executar os serviços nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Serviços Urbanos, efetuar as modificações ou correções indicadas por ela e/ou pelo Serviço de
Engenharia, necessárias à adequação da obra, sem qualquer custo adicional para a Administração
Municipal;
f) Arcar com os custos decorrentes da utilização de materiais, equipamentos, etc; devendo
preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE à salvo de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta utilização;
g) Os serviços, bem como os direitos e obrigações deles decorrentes, não poderão ser
subcontratados, cedidos ou transferidos, total ou parcialmente, nem serem executados em
associação da Contratada com terceiros, sob pena de aplicação de sanção, que ensejará no
cancelamento do referido contrato;
h) Responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos de segurança para os operários (EPI’
s e EPC’s), de acordo com as normas da ABNT (Associação brasileira de Normas Técnicas);
i) Justificar a paralisação dos serviços, POR ESCRITO, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
de sua ocorrência, podendo ou não ser aceita pela administração municipal. A tolerância da
Administração, com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará,
de forma alguma, em alteração contratual, podendo a Prefeitura exercer seus direitos a qualquer
tempo;
j) Registrar os serviços no CREA, sendo este de inteira responsabilidade da empresa contratada,
devendo a mesma, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, apresentar ao
Departamento de Compras e Licitações o documento comprobatório do registro do contrato dos
serviços na referida entidade competente;
k) Responsabilizar-se pela realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução do
objeto licitado, bem como pela qualidade dos mesmos, conforme exigências do Edital;
l) Providenciar a regularização da obra junto ao INSS (matrícula CEI e/ou CNPJ), registrando
todos os funcionários disponíveis para a execução da obra, devendo apresentá-las no prazo
máximo de até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviços, e durante o transcurso da
obra, sempre que necessário, também será exigido pela Prefeitura a prova dos registros, ficando
condicionado o “Recebimento da Obra” a comprovação destes, devendo ao final providenciar a
BAIXA e regularização da obra (CND – Certidão Negativa de Débito).
m) Responsabilizar-se pela guarda dos materiais colocados no local de execução dos serviços,
sendo de sua inteira responsabilidade, não sendo permitida a sua retirada, senão em casos
especiais e mediante autorização escrita da Administração Pública;
n) Recolher todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários (INSS, FGTS, etc)
de todo o pessoal contratado para a realização dos serviços, inclusive o ISS/QN e
Imposto de Renda (IR) referente aos serviços de engenharia prestados, apresentando
à Contratante, obrigatoriamente, as guias de recolhimento devidamente quitadas,
com antecedência ao pagamento dos serviços pela tesouraria;
o) Garantir a Administração Pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não
acarretando a mesma nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento;
p) Manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
q) Indenizar todos os danos causados a terceiros, decorrentes de atos comissivos ou omissivos,
praticados por seus empregados, prepostos ou responsáveis, devido a negligência, imperícia e/ou
imprudência, na execução do presente contrato;
r) A Contratada deverá obrigatoriamente manter em seu quadro de funcionários todos os cargos
necessários a execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção Coletiva
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dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais, com comprovação mensal
deste registro através do Livro de Registro de Funcionários, das Guias de Recolhimento da
Previdência Social, do Fundo de Garantia e da GFIP.

16.2 - Do Município:
a)
Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios determinados na seção XIII
deste instrumento;
b)
Rejeitar todo e qualquer serviço e/ou material de má qualidade e em desconformidade
com as especificações do edital, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos
artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI
do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas;
c)
Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da Contratada, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou que esteja em
desconformidade com as disposições contratuais e legais;
d)
Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
e)
Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto licitado, através da Secretaria
competente e do Setor de Engenharia;
f)
Decidir, por meio da secretaria competente, acerca das questões que se apresentarem
durante a execução dos serviços, se estas não tiverem sido abordadas no Termo de
Referência do Edital e seus anexos.
g)
Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for
considerada necessária;
h)
Efetuar o desconto ou fornecer a guia de recolhimento do INSS, ISS/QN e I.R.,
conforme legislação em vigor;
i)
Publicar o extrato do contrato;
j)
Acompanhar a prestação de serviços realizados pela Contratada, verificando se estão
sendo cumpridas todas as exigências do contrato.
XVII – DA VISITA TÉCNICA

17.1. A visita técnica É FACULTATIVA e poderá ser realizada por representante legal da empresa
ou por seu Engenheiro Civil e/ou Responsável Técnico da Empresa, sendo que estes
últimos deverão estar devidamente credenciados e de posse da Carteira de
Habilitação Profissional emitida pelo CREA ou CAU;
17.2. A visita técnica poderá ser realizada, de segunda à sexta-feira, das 09:00 h às 11:00 h e
das 12:00 h às 16:00 h, até o segundo dia útil anterior a data marcada para a sessão pública da
licitação, onde serão esclarecidas todas as dúvidas sobre a execução da referida obra.
13.2. O Setor de Engenharia emitirá um Atestado de Visita Técnica à empresa licitante que fizer
a visita técnica facultativa, não sendo documento obrigatório para habilitação dos interessados.
17.4. Não serão permitidas visitas técnicas em dias e horários diferentes daqueles determinados
no subitem 15.1 desta seção.

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: prefeituradecristinamg@yahoo.com.br

18.1. Além das disposições expressas nesta Tomada de Preços, as Propostas sujeitam-se às
Legislações vigentes, em especial a Lei Federal n.º 8.666/93.
18.2. Esta Tomada de Preços poderá ser:

a) anulada a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provada em qualquer fase do
processo;
b) revogada por conveniência da Prefeitura, por motivo superveniente, pertinente e suficiente
para justificar o ato, total ou parcialmente;
c) Adiada, por motivo justificado.
18.3. Constituem Anexos do Edital, dele fazendo parte integrante:

a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II - Modelo de Procuração de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Superveniência às Condições da Licitação;
f) Anexo VI – Modelo de Declaração de M.E. e E.P.P.;
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de opção pelo “Simples Nacional”;
h) Anexo VIII – Modelo do Termo de Compromisso;
i) Anexo IX – Atestado de Visita Técnica;
j) Anexo X – Modelo de Proposta de Preços;
k) Anexo XI - Minuta de Contrato;
l) Anexo XII – Projeto de execução das 04 (quatro) bases de concreto armado;
m) Anexo XIII – Memorial Descritivo;
n) Anexo XIV – Planilha Orçamentária;
o) Anexo XV – Memória de Cálculos de Quantitativos;
p) Anexo XVI – Composição do BDI;
q) Anexo XVII – Cronograma Físico Financeiro;
r) Anexo XVIII – Fotos dos locais das Obras;
s) Anexo XIX – Croqui de Localização dos locais das obras;
t) Anexo XX - Modelo de Placa de Obra;
u) Anexo XXI – A.R.T. de Execução.
18.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata
desclassificação ou inabilitação do licitante, ou rescisão contratual, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais cabíveis.
18.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
18.6. Em caso de dúvida, na análise da documentação e no julgamento das propostas
comerciais a CPL poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de
profissionais especializados.
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18.7. Toda documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro
será considerado especificado e válido.
18.8. A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas nas documentações e propostas,
desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências
junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no §
3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.8.1. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a
inabilitação do licitante.
18.9. A CPL poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à
confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou
se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento
da diligência.
18.9.1. Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela CPL, ou cópia
autenticada por cartório.
18.10. As decisões do Prefeito Municipal e da Presidente da CPL serão publicadas na Imprensa
Oficial do Município, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05, no site oficial
da Prefeitura www.cristina.mg.gov.br, link “licitações”, enviadas por e-mail e/ou via correio
com A.R. a todos os licitantes, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei
Federal nº 8.666/93.
18.11. A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.
18.12. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Tribunal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente, comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação,
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado na forma da lei, para conhecimento
dos licitantes.
18.13. A CPL poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para
reconhecimento das propostas ou para sua abertura.
18.14. A CPL, a pedido do Prefeito ou da Secretaria competente, poderá alterar quantitativos
dos serviços prestados, sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao
disposto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.15. Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 a gestão/fiscalização dos
serviços contratados será realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços
Urbanos.
18.16. A contratação dos serviços da empresa licitante não estabelece qualquer vínculo de
natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a Prefeitura e os agentes, prepostos
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empregados ou demais pessoas da Contratada, sendo ela a única responsável por todas as
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de
caráter securitário ou qualquer outra.
18.17. - O valor máximo estimado para esta licitação é de R$ 82.389,39 (oitenta e dois mil,
trezentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), sem prejuízo da análise do custo por
item, quando for o caso.

XIX - DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
19.1. O resumo do Edital será fixado para conhecimento de todos na Imprensa Oficial do
Município, o Quadro de Avisos, conforme Lei Municipal nº 1.802/05 e a Tomada de Preços,
na íntegra, estará disponível no site www.cristina.mg.gov.br – link “licitações e contratos” e
será enviada as empresas cadastradas, podendo ser obtidos por outros interessados
cadastrados ou não, sem ônus, até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega das propostas.
19.2. Esclarecimentos sobre os serviços e da presente Tomada de Preços serão fornecidos
pela Administração, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, até o último
dia previsto para entrega das Propostas.
Cristina, 18 de Dezembro de 2018.

WALKIRIA MARIA DOS SANTOS
Presidente da CPL

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

Contratação de empresa especializada em executar obras de infra e de estrutura em concreto
armado em três locais diferentes conforme projeto disponibilizado por essa prefeitura
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municipal a fim de se instalar 04 reservatórios metálicos cilíndricos, com capacidade de 100
m3 cada um, com diâmetro máximo de 3,5m, altura máxima de 13,0 m.
2. JUSTIFICATIVA
A Administração Municipal, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos solicita a
contratação de empresa que execute os serviços conforme item 1 desse termo de referência.
Trata-se de uma obra que trará grande conforto e segurança aos moradores da área urbana do
município, uma vez que a reserva de água tratada destinada ao consumo humano mais que
dobrará na área urbana.
Uma das causas de problemas de abastecimento de água tratada destinada à população na área
urbana é a baixa capacidade de armazenamento dessa água. Com a aquisição dos referidos
reservatórios, essa causa será eliminada. A obra será financiada com recursos provenientes do
Contrato de Financiamento “BDMG Saneamento 2017”.
3. REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A contratada deverá executar os serviços conforme projeto e conforme especificação de material
determinados por essa prefeitura através do setor de engenharia, com base no memorial
descritivo e planilha orçamentária e demais documentos de engenharia parte integrante deste
Termo de Referência.
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
A empresa contratada deverá comprovar que é especializada neste ramo, e apresentar
comprovação de realização de outras obras já realizadas com o mesmo objeto licitado, podendo
ser comprovada através de certificados, atestados, acervos técnicos, etc, apresentando os dados
de registros da empresa e do profissional responsável no sistema CREA-MG/CONFEA, além da
regularidade dos respectivos registros com data de expedição de no máximo de 30 dias.
5. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços só serão aceitos os que estiverem de acordo com as especificações e normas exigidas,
devidamente anotadas no projeto executivo descrito no item 3 desse termo de referência.
A empresa interessada em participar da licitação deverá apresentar no momento da abertura dos
envelopes, o termo de visita técnica dos locais que serão construídas as bases dos reservatórios,
emitida por essa prefeitura municipal;
6. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, através de servidores credenciados
e de seus engenheiros efetivos, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato,
observando a forma de execução dos serviços, o acondicionamento dos materiais a serem
utilizados, verificando a qualidade dos materiais de construção utilizados na obra, dentre outras
atribuições inerentes a Administração Pública Municipal em poder de todos os elementos descritos
no item 3 deste termo de referência.
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
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O prazo a entrega dos serviços para as bases dos reservatórios será de 60 (sessenta) dias após
a assinatura do contrato entre as partes.
8. FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Após realizada e aprovada a medição pelo Serviço de Engenharia da Prefeitura, as
faturas/notas fiscais deverão ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de Cristina, pela
Contratada.
8.2. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias úteis após a entrega das
Faturas/Notas Fiscais no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, somente após o
encaminhamento de cada medição para aprovação prévia e liberação do BDMG.
8.3. Por se tratar de compra de serviços através de financiamento junto ao BDMG, os pagamentos
somente após a liberação dos recursos por parte do referido banco.
9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - São obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios determinados na seção 8 deste
instrumento;
b) Rejeitar todo e qualquer serviço e/ou material de má qualidade e em desconformidade
com as especificações dos mesmos conforme determina as normas apontadas nos itens 3 e
4 desse termo de referencia, sob o previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem
prejuízo das sanções previstas;
a)
Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da Contratada, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou que esteja em
desconformidade com as disposições contratuais e legais e com os bons costumes e
urbanidade;
b)
Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
c)
Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto licitado, através da Secretaria
competente e do Setor de Engenharia;
d)
Decidir, por meio da secretaria competente, acerca das questões que se apresentarem
durante a execução dos serviços, se estas não tiverem sido abordadas no Termo de
Referência do Edital e seus anexos.
e)
Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for
considerada necessária;
f)
Efetuar o desconto ou fornecer a guia de recolhimento do INSS, ISS/QN e I.R.,
conforme legislação em vigor;
g)
Publicar o extrato do contrato;
h)
Acompanhar a prestação de serviços realizados pela Contratada, verificando se estão
sendo cumpridas todas as exigências do contrato.
II - São obrigações da CONTRATADA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: prefeituradecristinamg@yahoo.com.br

a) Realizar todos os serviços conforme definido no Projeto Executivo de Obra, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária de Custos e demais documentos, parte integrante deste
Contrato;
b) Fazer a conferência dos quantitativos de materiais relacionados nos Anexos deste ato
convocatório;
c) Fazer a inspeção na área antes do início dos serviços, com objetivo de verificar as condições
locais a fim de evitar alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações
sobre as situações pertinentes à execução da obra, pois não serão argumentos válidos para
reclamações futuras nem desobrigarão à execução do contrato;
d) Garantir a qualidade dos serviços prestados, conforme prevê a lei de licitações;
e) Executar os serviços nos locais determinados pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços
Urbanos;
f) Efetuar as modificações ou correções indicadas pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços
Urbanos e/ou Serviço de Engenharia do Município, necessárias à adequação da obra, sem
qualquer custo adicional para a Administração Municipal, com base no item “c” dessas obrigações;
g) Arcar com os custos decorrentes da não utilização de materiais e equipamentos
conforme normas técnicas já apontadas, devendo indenizar essa prefeitura caso
aconteça danos nas redes de entrada e saída da água tratada, num raio de 10m
tomando como referencia o centro da base de concreto, e manter a CONTRATANTE à
salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer
natureza, resultante de serviços mal executados;
h) NÃO SUBCONTRATAR, SOB NENHUMA HIPÓTESE, UMA PARTE OU O TOTAL DA OBRA A SER
EXECUTADA, sob pena de suspensão do contrato e aplicação das multas pertinentes;
i) Responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos de segurança para os operários (EPI’ s
e EPC’s), de acordo com as normas da ABNT (Associação brasileira de Normas Técnicas);
j) Justificar a paralisação dos serviços, POR ESCRITO, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
de sua ocorrência, podendo ou não ser aceita pela administração municipal. A tolerância da
Administração, com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará,
de forma alguma, em alteração contratual, podendo a Prefeitura exercer seus direitos a qualquer
tempo;
k) Registrar os serviços no CREA, sendo este de inteira responsabilidade da empresa contratada,
devendo a mesma, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, apresentar ao
setor de compras e licitações documento comprobatório do registro do contrato dos serviços na
referida entidade competente;
l) Responsabilizar-se pela realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução do
objeto licitado, bem como pela qualidade dos mesmos, conforme exigências do Edital;
m) Providenciar a regularização da obra (se for o caso) junto ao INSS (matrícula CEI),
registrando todos os funcionários disponíveis para a execução da obra, devendo apresentá-las no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviços, e durante o transcurso
da obra, sempre que necessário, também será exigido pela Prefeitura a prova dos registros,
ficando condicionado o “Recebimento da Obra” a comprovação destes, devendo ao final
providenciar a BAIXA e regularização da obra (CND – Certidão Negativa de Débito).
n) Responsabilizar-se pela guarda dos materiais colocados no local de execução dos serviços,
sendo de sua inteira responsabilidade, não sendo permitida a sua retirada, senão em casos
especiais e mediante autorização escrita da Administração Pública;
o) Recolher todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários (INSS, FGTS, etc)
de todo o pessoal contratado para a realização dos serviços, inclusive o ISS/QN e
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Imposto de Renda (IR) referente aos serviços de engenharia prestados, apresentando
à Contratante, obrigatoriamente, as guias de recolhimento devidamente quitadas,
com antecedência ao pagamento dos serviços pela tesouraria;
p) Garantir a Administração Pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não
acarretando a mesma nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento;
q) Manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
r) Indenizar todos os danos causados a terceiros, decorrentes de atos comissivos ou omissivos,
praticados por seus empregados, prepostos ou responsáveis, devido a negligência, imperícia e/ou
imprudência, na execução do presente contrato;
s) A Contratada deverá obrigatoriamente manter em seu quadro de funcionários todos os cargos
necessários a execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção Coletiva
dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais, com comprovação mensal
deste registro através do Livro de Registro de Funcionários, das Guias de Recolhimento da
Previdência Social, do Fundo de Garantia e da SEFIP.
10. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA
10.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.03 0217 512 0005 1.0018 – Construção e Ampliação do Sistema de Água e
Esgoto – 4490 5100 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial.
10.2. Os Recursos financeiros serão aqueles oriundos do financiamento “BDMG Saneamento
2017”.
Ficha: 463 - Fonte: 190
Cristina, 05 de Dezembro de 2018.
Luiz Carlos de Freitas
Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

ANEXO II
PROCURAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO
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PROCESSO LICITATÓRIO N. º 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________, por seu representante legal o(a) Sr(a) __________, brasileiro, casado, empresário,
portador da CI nº __________, expedida pela _______, e do CPF nº __________, nomeia e
constitui seu bastante procurador, o (a) Sr (a) __________, brasileiro, casado, empresário,
portador da CI n.º __________, expedida pela ____, e do CPF nº __________, para participar
das reuniões relativas ao Processo Licitatório n.º ___/2018, Edital de Licitação nº ___/2018,
Tomada de Preços n.º ___/2018, podendo, quando convocado, rubricar documentos, renunciar
o direito de interposição de recurso e apresentar impugnação, bem como, assinar atas, recorrer
de decisões administrativas, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
________________

(data)

____________________________

Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
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A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da CI
n.º __________, expedida pela ____, e do CPF n.º __________, declara sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo
Licitatório n.º 084/2018, Edital de Licitação n.º 035/2018, Tomada de Preços n.º 007/2018,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
_________________

(data)

____________________________

Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

_____________________________________________
inscrito
no
CNPJ
nº
____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
____________________________________, portador da Carteira de Identidade nº
____________________________ e do CPF nº ______________________, DECLARA, sob as
penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
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Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

_________________

(data)

____________________________

Assinatura e carimbo
(representante legal)

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

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na
__________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador da
Carteira de Identidade n.º __________, expedida pela ___, e do CPF n.º __________, DECLARA,
sob as penas da Lei:
I) que concorda com os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com suas
alterações posteriores e as cláusulas do presente edital;
II) que se propõe a realizar a obra licitada pelos preços ofertados, obedecendo a estipulação do
correspondente ato convocatório; salvo quando ocorrer os reajustes previamente autorizados
pela Administração;
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III) que atenderá as determinações dos órgãos fiscalizadores da prefeitura;
IV) que observará, integralmente, as normas de fabricação dos produtos utilizados nos serviços;
V) que em caso de divergência entre o preço unitário e total dos serviços prevalecerá o último;
VI) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
VII) que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
VIII) que conhece e aceita o inteiro teor do instrumento convocatório, ressalvando-se o direito
recursal, bem como declara ter recebido todos os documentos e informações necessárias ao
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
IX) que não foi declarada inidônea para contratar com o poder público em nenhuma esfera
governamental;
X) que não consta em sua diretoria nenhum funcionário público.
XI) que nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc; não cabendo
desconto de nenhuma espécie.

(data)
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A

EMPRESA

..................................................................,

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., com sede à rua/av.
.......................................................,

nº

cidade.......................................................,

.............,
UF..............,

bairro

..............................,

CEP.......................................,

complemento ........................................., declara sob as penalidades da lei, que se enquadra
na condição de “MICROEMPRESA – ME” ou “EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP”, instituídas
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na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, bem como não contempla as hipóteses
do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________
Assinatura do representante legal
CPF
(carimbo da empresa)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO “SIMPLES NACIONAL”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________,
Inscrição Estadual nº ____________________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
_______________________, portador do Documento de Identidade nº _______________,
inscrito no CPF sob o nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é optante do
“SIMPLES NACIONAL”.
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________________________, ______ de _______________ de 2018.

____________________________________
(assinatura representante legal)

ANEXO VIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

TERMO DE COMPROMISSO

A
...........................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº............................................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
.................................................................. , portador (a) da Carteira de Identidade nº
..............................................e do CPF nº............................................., firma, para
participação no processo em epígrafe, o compromisso de que possuirá e manterá em seu quadro,
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na data da contratação e até o final do contrato, profissional de nível superior com experiência
em obras de natureza semelhante, que será o profissional responsável pela obra.

Nome do (a) Engenheiro (a): ---------------------------------- - CREA/CAU:-----------------------

..................................................................................
(local e data)
..................................................................................
(representante legal)

ANEXO IX

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
A Prefeitura Municipal de Cristina, estabelecida na Praça Santo Antonio, nº
28 – Centro – Cristina/MG, inscrita no CNPJ sob o número 18.188.250/0001-62, ATESTA que o
Sr. _____________________________, Carteira de Identidade nº _____________, CPF nº
_____________ representante da empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob
o número: __________________________________, estabelecida no endereço à:
_________________________________ , visitou o local onde será realizada a Prestação de
Serviços de Engenharia, por empreitada por preço global para a Execução de 03 bases de

concreto armado, apropriadas para a instalação de reservatórios de água metálicos e
cilíndricos de 100 m3 cada, com fornecimento de materiais e mão de obra, através de
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recursos provenientes da linha de financiamento “BDMG Saneamento 2017”, conforme solicitação
da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura, atendendo às exigências da
Tomada de Preços nº 007/2018, Processo Licitatório nº 084/2018, sendo observados todos os
dados e elementos que possam ter influência nos desenvolvimentos dos trabalhos.
Por ser verdade, firmo o presente.
Cristina, ____ de ________________ de 2018.

Serviço Municipal de Engenharia
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS
Local e data

À
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/18, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/18.
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução da Obra abaixo descrita, objeto do Edital
nº 035/18:
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ITEM

DISCRIMINAÇÃO

01

Execução de 03 bases de concreto armado,
apropriadas
para
a
instalação
de
reservatórios de água metálicos e cilíndricos
de 100 m3 cada, com fornecimento de materiais

PREÇO TOTAL
R$ .........................

e mão de obra, através de recursos provenientes da
linha de financiamento “BDMG Saneamento 2017”,
conforme solicitação da Secretaria de Obras, Viação
e Serviços Urbanos da Prefeitura.

O valor de nossa proposta é de R$ ______ (__________________________), conforme Planilha
Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.
Em caso de adjudicação do objeto da presente licitação à nossa empresa, nos comprometemos
a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse
fim o (a) Sr. (a) _____________________________________, Carteira de Identidade nº
________________expedida em ___/___/_______, Órgão Expedidor _______, CPF nº
__________________, como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ____ (_____________) dias, a
contar da data de abertura da licitação.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital da licitação e seus anexos.
Atenciosamente,
............................................................
................................................................
EMPRESA PROPONENTE/CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL/CPF
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ANEXO XI - MINUTA
CONTRATO Nº _____/2018
EXECUÇÃO DE 03 BASES DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.
Pelo presente instrumento particular, de um lado a Prefeitura Municipal de Cristina, com sede à
Praça Santo Antônio, nº 28 – centro, Cristina/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.188.250/000162, neste ato, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Ricardo Pereira Azevedo,
doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa
_______________________________, CNPJ nº __________________, Inscrição Estadual nº
____________________, representada pelo (a) Sr. (a) _________________________, CPF nº
________________,
RG
nº
___________________,
com
sede
à
______________________________, neste ato, doravante denominado simplesmente de
CONTRATADA, ajustam entre si, o presente contrato de prestação de serviços de
engenharia, em virtude da ratificação do Processo Licitatório nº 084/2018, Tomada de Preços
nº 007/2018, em consonância com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e ainda sob
as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços de Engenharia, por empreitada por
preço global para a Execução de 03 bases de concreto armado, apropriadas para a
instalação de reservatórios de água metálicos e cilíndricos de 100 m3 cada, com
fornecimento de materiais e mão de obra, através de recursos provenientes da linha de
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financiamento “BDMG Saneamento 2017”, conforme solicitação da Secretaria de Obras, Viação e
Serviços Urbanos da Prefeitura, e ainda de acordo com o especificado no Projeto de Execução

da Base, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária de Custos, Memória de Cálculo de
Quantitativos e Cronograma Físico-Financeiro Global; que a CONTRATADA se compromete a

realizar à CONTRATANTE, nos termos da proposta de serviços apresentada, através da Tomada
de Preços nº ___/18, homologada pelo Chefe do Executivo em ___/___/___, que passa a fazer
parte integrante deste instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
a) A CONTRATADA realizará os serviços previstos na cláusula anterior, seguindo todas as
instruções do memorial descritivo, por empreitada por preço global, com materiais,
equipamentos, ferramentas e demais acessórios, tudo dentro das condições exigidas no edital de
licitação e nos demais anexos, parte integrante deste instrumento;
b) Só deverão ser realizados os serviços com a autorização expressa da administração;
c) A CONTRATANTE se reserva o direito de não pagar os serviços realizados sem as devidas
autorizações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. Pela execução dos serviços,
CONTRATADA o valor proposto
conforme quantitativos propostos
físico-financeiro apresentado, a
Engenharia.

objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à
de R$ ___________ (______________________), estimado
na planilha orçamentária de custos, no edital e cronograma
ser pago conforme medições realizadas elo Serviço de

3.2. Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o
contrato correrão por conta da Contratada.
3.3. A Contratada deverá comprovar mensalmente quitação das Obrigações Trabalhistas e da
Previdência Social, pertinentes ao pessoal contratado, através da GFIP e guias de recolhimento
do INSS e FGTS e demais documentos solicitados à época.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. Após realizada a medição pelo Serviço de Engenharia da Prefeitura, analisada e aprovada
pelo BDMG, as faturas/notas fiscais deverão ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de Cristina,
pela Contratada, no primeiro dia subseqüente à comunicação do valor aprovado e o pagamento
ocorrerá conforme liberação deste banco.
4.2. As faturas/notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente, e seu
vencimento ocorrerá no mesmo prazo contado da data da reapresentação;

4.3. O pagamento das faturas/notas fiscais seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades e só será efetuado mediante comprovação da regularidade das obrigações fiscais,
trabalhistas e em especial junto ao INSS e FGTS;
4.4. A contratada deverá apresentar, junto a Nota Fiscal, os comprovantes de recolhimento do
INSS e FGTS (SEFIP/GFIP) da obra e do pessoal utilizado na obra e os demais documentos
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exigidos, relativo a competência do mês imediatamente anterior em que ocorreu a prestação dos
serviços, que será conferido pelo Setor de Compras e Licitações da Prefeitura;
4.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que previamente regularizados.
4.7. Dos pagamentos devidos à Contratada serão descontados os valores de multa ou eventuais
débitos com a Administração, referentes a qualquer contrato firmado entre as partes, sem
obrigatoriedade de aviso prévio.
4.8. As Faturas/Notas Fiscais deverão ser preenchidas conforme exemplo abaixo especificado:
 1ª medição referente à execução da base de concreto armado no endereço à:
______________, no bairro _______, nos termos da linha de financiamento “BDMG Saneamento
2017”. Processo Licitatório nº ____/18, TP nº ____/18, Contrato nº ____/18.
4.8.1. As demais Faturas/Notas Fiscais deverão ser preenchidas da mesma forma, alterando-se
apenas o número da medição.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS
I - São direitos da CONTRATANTE:

a) Vistoriar a execução dos serviços, através do Setor de Engenharia do Município
acompanhado de equipe técnica, e em caso de dúvida quanto a qualidade dos
materiais e ao atendimento às normas referentes a matéria, poderá solicitar a
imediata análise das amostras em laboratório credenciado e/ou órgão competente,
na quantidade e freqüência que julgar conveniente e se comprovada a baixa
qualidade do materiais ou dos serviços o Município se reservará no direito de
suspender os pagamentos a empresa contratada até a total regularização da obra ou
substituição dos referidos materiais;

a)
Modificar o presente instrumento, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os demais direitos da CONTRATADA;
b)
Avaliar, vistoriar e fiscalizar a realização dos serviços, através de seu órgão competente,
mediante supervisão local, a fim de evitar o uso de materiais, equipamentos, instrumentos e
outros acessórios incompatíveis e sem as qualidades necessárias e exigidas pelo presente
contrato;
c)
Recusar a realização dos serviços, quando não solicitado, como também quando
desatender as especificações descritas na cláusula primeira deste contrato.
II - São direitos da CONTRATADA:
a) Cobrar pela realização de serviços solicitados, que não constituam objeto deste contrato,
observadas as normas de contratação pertinentes;
b) Acompanhar e fiscalizar a obra, verificando a qualidade do material colocado pela contratada
por ocasião da execução da obra, notificando-a a retirar tudo o que for de qualidade inferior às
especificações.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
I - São obrigações da CONTRATANTE:
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a) Efetuar os pagamentos em conformidade com os critérios determinados na seção XIII
deste instrumento;
b) Rejeitar todo e qualquer serviço e/ou material de má qualidade e em desconformidade
com as especificações do edital, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos
artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI
do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas;
c) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da Contratada, cujo
comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou que esteja em
desconformidade com as disposições contratuais e legais;
d) Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
d)
Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto licitado, através da Secretaria
competente e do Setor de Engenharia;
e)
Decidir, por meio da secretaria competente, acerca das questões que se apresentarem
durante a execução dos serviços, se estas não tiverem sido abordadas no Termo de
Referência do Edital e seus anexos.
f)
Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for
considerada necessária;
g)
Efetuar o desconto ou fornecer a guia de recolhimento do INSS, ISS/QN e I.R.,
conforme legislação em vigor;
h)
Publicar o extrato do contrato;
i)
Acompanhar a prestação de serviços realizados pela Contratada, verificando se estão
sendo cumpridas todas as exigências do contrato.
II - São obrigações da CONTRATADA:
a) Realizar todos os serviços conforme definido no Projeto de Execução da Base, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária de Custos e demais documentos, parte integrante deste
Contrato;
b) Fazer a conferência dos quantitativos de materiais relacionados nos Anexos deste ato
convocatório;
c) Fazer a inspeção na área antes do início dos serviços, com objetivo de verificar as condições
locais a fim de evitar alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações
sobre as situações pertinentes à execução da obra, pois não serão argumentos válidos para
reclamações futuras nem desobrigarão à execução do contrato;
d) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
e) Executar os serviços nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Serviços Urbanos, pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos;
f) Efetuar as modificações ou correções indicadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Serviços Urbanos, pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e/ou Serviço de
Engenharia do Município, necessárias à adequação da obra, sem qualquer custo adicional para a
Administração Municipal;
g) Arcar com os custos decorrentes da utilização de materiais, equipamentos, etc; devendo
preservar, indenizar e manter a CONTRATANTE à salvo de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta utilização;
h) NÃO SUBCONTRATAR, SOB NENHUMA HIPÓTESE, UMA PARTE OU O TOTAL DA OBRA A SER
EXECUTADA, sob pena de suspensão do contrato e aplicação das multas pertinentes;
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i) Responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos de segurança para os operários (EPI’ s
e EPC’s), de acordo com as normas da ABNT (Associação brasileira de Normas Técnicas);
j) Justificar a paralisação dos serviços, POR ESCRITO, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
de sua ocorrência, podendo ou não ser aceita pela administração municipal. A tolerância da
Administração, com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da contratada não importará,
de forma alguma, em alteração contratual, podendo a Prefeitura exercer seus direitos a qualquer
tempo;
k) Registrar os serviços no CREA, sendo este de inteira responsabilidade da empresa contratada,
devendo a mesma, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, apresentar ao
Serviço de Obras, Viação e Serviços Urbanos o documento comprobatório do registro do contrato
dos serviços na referida entidade competente;
l) Responsabilizar-se pela realização de quaisquer serviços necessários à perfeita execução do
objeto licitado, bem como pela qualidade dos mesmos, conforme exigências do Edital;
m) Providenciar a regularização da obra junto ao INSS (matrícula CEI), registrando todos os
funcionários disponíveis para a execução da obra, devendo apresentá-las no prazo máximo de
até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviços, e durante o transcurso da obra, sempre
que necessário, também será exigido pela Prefeitura a prova dos registros, ficando condicionado
o “Recebimento da Obra” a comprovação destes, devendo ao final providenciar a BAIXA e
regularização da obra (CND – Certidão Negativa de Débito).
n) Responsabilizar-se pela guarda dos materiais colocados no local de execução dos serviços,
sendo de sua inteira responsabilidade, não sendo permitida a sua retirada, senão em casos
especiais e mediante autorização escrita da Administração Pública;
o) Recolher todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários (INSS, FGTS, etc)
de todo o pessoal contratado para a realização dos serviços, inclusive o ISS/QN e
Imposto de Renda (IR) referente aos serviços de engenharia prestados, apresentando
à Contratante, obrigatoriamente, as guias de recolhimento devidamente quitadas,
com antecedência ao pagamento dos serviços pela tesouraria;
p) Garantir a Administração Pública o pagamento dos encargos previstos na alínea anterior, não
acarretando a mesma nenhuma responsabilidade quanto ao recolhimento;
q) Manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
r) Indenizar todos os danos causados a terceiros, decorrentes de atos comissivos ou omissivos,
praticados por seus empregados, prepostos ou responsáveis, devido a negligência, imperícia e/ou
imprudência, na execução do presente contrato;
s) A Contratada deverá obrigatoriamente manter em seu quadro de funcionários todos os cargos
necessários a execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção Coletiva
dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais, com comprovação mensal
deste registro através do Livro de Registro de Funcionários, das Guias de Recolhimento da
Previdência Social, do Fundo de Garantia e da SEFIP.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
O presente instrumento poderá ser rescindido:
a) Unilateralmente pela contratante, com base nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e
alterações introduzidas pela Lei nº 8.884/94, quando pertinentes;
b) Por manifestação expressa de qualquer das partes, desde que notifique a outra parte com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias e sem nada ter que pagar.
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CLAUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, o Serviço de Engenharia da
Prefeitura e o BDMG, executarão ampla, irrestrita e permanente fiscalização sobre a execução da
obra;
8.2. Durante a execução da obra, sempre que necessário, serão recolhidas amostras do material
utilizado que será enviado para empresas especializadas para análise e teste de resistência dos
mesmos.
8.3. Caso fique constatado que o material utilizado não é compatível com o que está sendo exigido
o licitante deverá recolher tudo o que está sendo utilizado e substituí-lo por outro lote de acordo
com os requisitos constantes do Edital;
8.4. Caso haja recusa na substituição ou for constatado, por mais de uma vez, incompatibilidade
de material o contrato será automaticamente rescindido, podendo ser aplicadas as multas
previstas no Edital.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, tendo início no dia ____ de ________
de 2019 e término em ____ de ________ de 2019, podendo ser prorrogado, através de termos
aditivos próprios, desde que haja interesse das partes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PARA A DESPESA
10.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 02.03 0217 512 0005 1.0018 – Construção e Ampliação do Sistema de Água e
Esgoto – 4490 5100 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial.

10.2. Os recursos financeiros para pagamento das despesas serão aqueles oriundos da linha
de financiamento “BDMG Saneamento 2017” e serão empenhados na fonte: 190 e ficha: 463.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Contratante poderá
aplicar à Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal
cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 87, da Lei federal nº 8.666/93:
a) Advertência;
b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, a critério da Administração
e conforme a gravidade do ato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
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d) Declaração de inidoneidade, para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
Federal nº 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos/serviços não
entregues ou realizados;
11.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;
11.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer a
contratada, após a sua imposição;
11.5. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
11.6. A sanção de suspensão em participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderá ser aplicada também àqueles que:

a) Retardarem a execução das obrigações assumidas;
b) Demonstrarem não possuir inidoneidade para contratar com a Administração; e
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais será emitido após a
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito do INSS – Instituto Nacional de
Seguridade Social, referente à obra contratada;
12.2. O prazo máximo para apresentação da CND será de 30 (trinta) dias da data da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, decorrido o qual a Administração emitirá o Termo de
Encerramento das Obrigações;
12.3. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento das Obrigações
Contratuais não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da
legislação em vigor;
12.4. Os serviços, objeto desta licitação, serão executados dentro do melhor padrão de qualidade,
obedecendo no que couber, as normas da ABNT, ficando a contratada obrigada a substituir, de
imediato e à suas expensas, o objeto do contrato ou parte do mesmo em que se verificarem
defeitos, incorreções e outros resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados;
12.5. O Serviço de Engenharia Civil, a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e a
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos da Prefeitura serão responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização da obra devendo, quaisquer dúvidas técnicas serem dirimidas
pelos mesmos;
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12.6. O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo Contratante não exime o contratado de
sua responsabilidade por danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, em
conformidade com a Cláusula Sexta deste Contrato;
12.7. Havendo paralisação justificada dos serviços o prazo do contrato será acrescido de tantos
dias quanto os da paralisação, sem qualquer ônus para a Administração Municipal;
12.8. A comissão de obras do CONTRATANTE, diagnosticando problemas técnicos na execução
da obra, poderá a qualquer momento, solicitar da CONTRATADA a substituição da equipe técnica
responsável pela administração dos serviços;
12.9. Todas as documentações apresentadas no instrumento convocatório, inclusive seus anexos
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
que se omita em outro, será considerado especificado e válido;
12.10. Todos os funcionários, equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados na
execução dos serviços constituirão encargos da contratada, bem como seu transporte até o local
dos trabalhos, não acarretando nenhum ônus à Contratante, sob nenhuma hipótese.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cristina/MG para dirimir sobre as questões oriundas do presente
instrumento, ou mesmo de sua execução.
E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, com duas testemunhas instrumentárias para que produzam os jurídicos e
legais efeitos.
Cristina, ___ de ________________ de 2018.

_________________________________________
Ricardo Pereira Azevedo
Prefeitura Municipal de Cristina
_________________________________
Contratante
_________________________________________
Contratada
Testemunhas:
__________________________________________
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ANEXO XII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

PROJETO EXECUTIVO DE OBRA
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ANEXO XIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

MEMORIAL DESCRITIVO
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ANEXO XIV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO XV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE
QUANTITATIVOS
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ANEXO XVI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

Cronograma Físico-Financeiro
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ANEXO XVII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

Fotos dos Locais das
Obras
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ANEXO XVIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

Croqui de Localização dos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA
PRAÇA SANTO ANTÔNIO 28 CENTRO – TEL (35)3281-1100
CRISTINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.476-000
E-MAIL: prefeituradecristinamg@yahoo.com.br

locais das Obras

ANEXO XIX

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
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Modelo de Placa de Obra

ANEXO XX

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 035/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
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A.R.T. de Execução

