PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO/EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2015 – PROCESSO Nº054/2015
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia civil para obra de
construção do calçadão da Unidade Básica de Saúde da comunidade de Novo
Horizonte, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto
básico, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
APRESENTAÇÃO E ABERTURA: Sala da Comissão de Permanente de Licitações
localizada na Rua Olímpio Campos, nº 39 – Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000,
telefone (38) 3234-8443.
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 16/07/2015 às 09h.
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação
imediatamente após o término do prazo acima em ato público.

serão

iniciados

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES:Sala da
Comissão de Permanente de Licitações localizada na Rua Olímpio Campos, nº 39 –
Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000, telefone (38) 3234-8443, e-mail:
licitação.lontra@outlook.com. Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre
eventuais impugnações serão disponibilizados no Departamento de Licitações e
encaminhados aos interessados.
VISTORIA: A vistoria é obrigatória e deverá ser realizada no período de 13 à 15 de
julho de 2.015, mediante agendamento.
CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1.A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e
suas alterações; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
1. ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS
2.1.Integram este Edital os Anexos de I a X.
2.2. A despesa, orçada em R$ 29.349,61 (Vinte e nove mil trezentos e quarenta e
nove reais e sessenta e um centavos), conforme planilha de serviços apresentada no
Anexo II - Memorial Descritivo, onerará os recursos orçamentários, reservados na
funcional programática: 08.01.02.10.301.0014.3128 – 3.3.90.51.00 Ficha: 461 Fonte:
102.
2. REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. A execução dos serviços será feita sob o regime de empreitada por preço global.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE HABILITAÇÃO
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4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente
ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;
4.1.1. Para a participação os interessados deverão apresentar prova de inscrição no
cadastro único de fornecedores do Município de Lontra, mediante CRC – Certificado
de Regularidade Cadastral, na forma do item 4.3.
4.2. Não podem participar desta licitação as empresas:
4.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.2.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.2.3. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e
impedimento de contratar com o Município de Lontra, MG, nos termos do inciso III do
artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
4.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;
4.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.505/98;
4.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
4.2.7. Não cadastradas que não preencham as condições de cadastramento prevista
no item 4.3.
4.3. Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissão Permanente
de Licitações, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, toda
documentação relacionada nos itens 4.6.1 e 4.6.2;
4.3.1.O restante da documentação, relacionada nos itens 4.6.3 a 4.6.5, deverá ser
entregue na data fixada para o recebimento das propostas, no envelope nº 1
(Habilitação);
4.4. As ME e EPP deverão apresentar Declaração de microempresa ou empresa de
pequeno porte visando ao exercício do direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada
FORA dos Envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta Comercial).
4.5. Os licitantes cadastrados no cadastro único de fornecedores do Município de
Lontra deverão apresentar no Envelope nº 1 (Habilitação):
4.5.1. Prova de inscrição válida no cadastro geral do Município de Lontra, mediante
CRC – Certificado de Regularidade Cadastral, observando-se que o cadastro deve ter
classificação pertinente à categoria do objeto desta licitação;
a)Se no CRC não constar algum dos documentos exigidos nos itens 4.6.2Regularidade Fiscal e Trabalhista e 4.6.5- Qualificação Econômico-Financeira deste
Edital, ou se esses documentos estiverem com a validade vencida ou desatualizados,
o licitante deverá apresentar documento equivalente válido;
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b)Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniência de fato
impeditivo de sua habilitação, se o fato ocorreu após a data da emissão do CRC;
c)A Comissão Permanente de Licitações realizará diligência para confirmar a
autenticidade do CRC;
4.5.2. Documentação Complementar descrita no item 4.6.3;
4.5.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica relacionada no item 4.6.4;
4.5.4.Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira relacionada no
item 4.6.5.
4.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA
4.6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso,
e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
4.6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei,
mediante a apresentação das seguintes certidões:
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal;
c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa
de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Minas Gerais
ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do
licitante, sob as penas da lei;
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c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS
mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa;
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou
Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;
g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para
fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição;
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g2”
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais,
procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório.
4.6.3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com o Anexo VI deste
Edital;
b) Declaração de Habilitação subscrita por representante legal da licitante,
elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo VII deste Edital,
atestando que inexiste qualquer fato impeditivo de contratação;
c) Declaração de Inexistência de Inidoneidade conforme modelo mostrado no Anexo
X deste edital.
4.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto
ao CREA;
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b) Atestado de Vistoria, conforme Anexo XI deste Edital;
c) Qualificação Operacional:
c1) Atestado(s) ou Certidão (ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do
profissional, devidamente registrado(s) no CREA, no(s) qual(ais) se comprove(m), a
execução de obra de engenharia de construção de unidades análoga ao objeto
licitado, compatível com o objeto da presente licitação;
d) Qualificação Profissional:
d1) Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s,
emitidas pelo CREA e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela
execução dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante
na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência
em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação e que façam
explícita referência a obras de construção (edificação).
d2) a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e
se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
4.6.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
4.7. Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:
4.7.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;
a) Na hipótese de não constar prazo de validade, a Administração Municipal
aceitará como válidos os documentos expedidos até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes;
4.7.2. Ser apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os documentos
obtidos por meio eletrônico, os quais a Comissão Permanente de Licitações
confirmará a veracidade por meio de consulta à Internet, diretamente nos respectivos
“sites” dos órgãos expedidores;
a) A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o
original, pela Comissão Permanente de Licitações.
4.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
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4.8.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o
participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda
documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 4.6.1 a 4.6.5;
4.9. Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos
exigidos neste Edital;
4.10. A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da
interessada na presente licitação, não implicando em qualquer processo de
cadastramento para futuras licitações;
4.11. A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua
parte externa:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
PROCESSO Nº 054/2015
"ENVELOPE nº 1 - HABILITAÇÃO"
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
4. PROPOSTA COMERCIAL
5.1. O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da proposta, digitado ou
impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas,
datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.
5.2. Deverão estar consignados na proposta:
5.2.1. A denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante e data;
5.2.2. Valores referentes a material, mão de obra e subtotal por item / subitem de
serviço, totais e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em algarismos e o preço total
global em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do
lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais
encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a
integral execução do objeto da presente licitação;
5.2.3. Prazo de execução dos serviços de 30 (trinta) dias corridos contados da data
indicada na Autorização para Início dos Serviços ou Ordem de Serviços (OS);
5.2.4. Prazo de garantia dos serviços, materiais e acessórios utilizados não poderá
ser inferior a 12 (doze) meses contados da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;
5.2.5. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação;
5.2.6. Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas
no memorial descritivo;
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5.2.7. Declaração de que os preços apresentados referentes ao objeto ofertado
contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da
proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas
administrativas, seguro, frete e lucro.
5.2.8. A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na
sua parte externa:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
PROCESSO Nº 054/2015
"ENVELOPE nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL"
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA
5. JULGAMENTO
DESEMPATE

DAS

PROPOSTAS

COMERCIAIS

E

CRITÉRIOS

DE

6.1. Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às
disposições deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações;
6.2. A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa
finalidade, a Comissão Permanente de Licitações tomará o preço total global de cada
proposta;
6.3. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço total
global;
6.3.1. Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.
6.4. Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão
pública, para a qual serão convocados os interessados;
6.5. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta primeira classificada;
6.5.1. Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 6.5, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e
apresentar nova proposta;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 6.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;
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b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que
apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.
6.5.2. O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.5.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo
estabelecido no item 6.5, na ordem classificatória, para o exercício do direito de
preferência;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno
porte, e não configurada a hipótese prevista no item 6.5.3, será declarada a melhor
oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.
6. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO
7.1. Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de
habilitação e a proposta comercial deverão ser entregues na Sala da Comissão
Permanente de Licitações localizada na Rua Olímpio Campos, nº 39 – Centro, Lontra,
MG, CEP: 39.437-000, até o horário previsto neste Edital para a apresentação da
proposta.
7.2. O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da
sessão pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou
estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.
7.2.1. Caso o representante legal da licitante delegue esta função para um terceiro,
este deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo VIII deste Edital, ou
procuração pública ou particular, acompanhada de documento comprobatório dos
poderes de quem a outorgou.
7.2.2. Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de
dois representantes ou mais para um mesmo licitante.
7.3. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação
das condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em
ato público no horário e local estabelecidos neste Edital.
7.4. Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão
conferidos e rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos
representantes presentes;
7.4.1. Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados
permanecerão fechados e deverão ser retirados pelos interessados no prazo de
quinze dias corridos contados a partir da publicação do extrato do contrato, após o
que serão inutilizados.
7.5. Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão
Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência
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quanto à interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos
envelopes nº 2 (proposta comercial);
7.5.1. Caso não ocorra a hipótese prevista no item 7.5, a Comissão marcará e
divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta
comercial).
7.6. Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas
todas as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações e pelos representantes devidamente credenciados.
7.7. As comunicações referentes a este certame serão publicadas no Quadro de
Avisos Oficiais do Município, podendo ainda ser comunicadas diretamente aos
interessados por e-mail ou fac-símile (fax) ou divulgadas no site oficial do Município
na internet.
7.8. As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma
dispostos na lei;
7.8.1. As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas à Comissão
Permanente de Licitação, protocoladas diretamente no endereço da Rua Olímpio
Campos, nº 39 – Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000, telefone (38) 3234-8443;
7.8.2. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (licitação.lontra@outlook.com),
ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original na Sala
da Comissão de Licitações no endereço da Rua Olímpio Campos, nº 39 – Centro,
Lontra, MG, CEP: 39.437-000, telefone (38) 3234-8443,no prazo de 48 horas;
7.8.3. Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação
deverão ser protocolados no PROTOCOLO da Prefeitura Municipal, localizado no hall
de entrada da Rua Olímpio Campos, nº 39 – Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000,
telefone (38) 3234-8182, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e
dirigidos ao Prefeito Municipal;
7.8.4. Admite-se recursos por intermédio de e-mail (licitação.lontra@outlook.com),
ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no
PROTOCOLO da Prefeitura Municipal no endereço da Rua Olímpio Campos, nº 39 –
Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000, telefone (38) 3234-8182, no prazo de 48
horas.
7.9. Os recursos contra as decisões da CPL - Comissão Permanente de Licitações
nas fases de habilitação e julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida
a decisão, serão encaminhados ao Gabinete do Prefeito Municipal para decidir sobre
os mesmos, sendo que, em seguida:
a) na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das
propostas;
b) na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a
homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com

7.10. A Administração Municipal convocará o vencedor da presente licitação para, no
prazo de cinco dias úteis contados a partir da entrega da intimação, assinar o
contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital.
7.11. Para assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá comprovar a
prestação de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado;
7.11.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária.
7.11.2- A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do
contrato;
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o
pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações;
c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa,
em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.
7.11.3. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto
às agências do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber
receitas do Município de Lontra, mediante guia de recolhimento expedita pelo Setor
de Arrecadação Municipal ou ainda mediante depósito bancário em dinheiro na conta
de arrecadação Municipal.
7.11.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração
do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando
o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.
7.12. O Município de Lontra não reconhecerá qualquer vínculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados
será mantido exclusivamente com a Contratada, que responderá por seu pessoal
técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente estas
causarem;
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo II deste edital e serão recebidos por
Comissão de Fiscalização designada pela Administração Municipal;
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8.1.1. Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao
objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
8.2. A Contratada deverá fornecer para a Comissão de Fiscalização do Município,
antes do início dos serviços e, em até 10 dias após a publicação do extrato do
contrato, os seguintes documentos:
8.2.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com base no valor
total do contrato e ARTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação;
8.2.2. Nome, formação, nº do CREA, endereço e fone/fax comercial do
engenheiro/técnico coordenador geral que será o seu representante imediato e
responsável direto pelos serviços e assuntos de ordem operacional com competência
técnica para o artigo 2º ou 7º ou 23 da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, como também do Técnico de
Segurança;
8.3. A Comissão de Fiscalização terá três dias úteis para analisar os documentos
entregues e emitir a Autorização para Início dos Serviços ou Ordem de Serviços (OS).
8.4. O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias contados da data indicada
na Autorização para Início dos Serviços.
8.5. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos
deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
8.5.1. Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia;
8.5.2. Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
8.5.3. Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
8.5.4. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução
dos serviços ora contratados.
8.6. Executado, o objeto será recebido:
8.6.1. Provisoriamente, após vistoria completa, realizada pela Comissão de
Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez)
dias contados da data em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão total
do objeto;
a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de
Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber o objeto
provisoriamente.
8.6.2. Definitivamente, pela Comissão de Fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (trinta) dias da data de expedição
do Termo de Recebimento Provisório;

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Comissão de
Fiscalização tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.
8.7. Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo
das penalidades cabíveis, poderá:
8.7.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do
Memorial Descritivo - Anexo II deste edital, determinando sua substituição/correção;
8.7.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de
partes;
8.7.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada, no prazo máximo de
cinco dias contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente ofertado.
8.7.4. A garantia somente será liberada/devolvida após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, desde que não exista débito da Contratada relativo a
presente licitação, tais como multas.
8. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
9.1. Os preços ofertados na Proposta Comercial do licitante, deverão conter, além do
lucro, todas e quaisquer despesas, tais como: materiais, mão de obra, equipamentos,
transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a
execução das obras, taxas e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e
definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e feriados para
cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer outras que ocorram, direta
ou indiretamente, relacionadas com o custo para a consecução do objeto desta
licitação, além daquelas exigidas pelo CREA.
9.2. Os pagamentos serão realizados conforme condições estabelecidas na Cláusula
Quarta do contrato, cuja minuta constitui o Anexo IV deste Edital.
9.

SANÇÕES

10.1. Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

Lontra - MG, em 25 de junho de 2.015.

Rafaela Rosana Pereira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria, 007 de 20.03.2014
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
(enviar pelo e-mail licitacacao.lontra@outlook.com)

TOMADA DE PREÇOS n° 004/2015
PROCESSO nº 054/2015
Denominação:
CNPJ:
Endereço:
e-mail:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Fax:

Local: __________________ , _____ , de ____________ de ________.
Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Comissão
Permanente de Licitações, pelo e-mail licitação.lontra@oulook.com.
A não remessa do recibo exime o Município de Lontra da comunicação, por meio de
fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA EXECUÇÂO DO
CALÇADÃO DA UBS DE NOVO HORIZONTE
LONTRA - MG
SERVIÇOS PRELIMINARES
Observações Gerais
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas
mínimas a serem obedecidas na execução da obra e serviços, fixando, portanto os
parâmetros mínimos a serem atendidas para materiais, serviços, equipamentos e
construirão parte integrante dos contratos de obras e serviços.
Todas as obras e serviços serão executados rigorosamente em consonância com os
projetos básicos fornecidos, com os demais projetos a serem elaborados, com
técnicas da ABNT.
Nos casos em que este memorial especifica a necessidade de fabricação e ou
detalhamento, tais projetos serão apresentados levando em contra a programação
dos trabalhos, bem como o tempo necessário para estudos, aprovação e eventuais
ajustes.
Locação da área
A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos
arquitetônico, layout. Deverão ser marcados “in loco”, através de serviços
especializados de topografia, 12 Pontos de Locação devidamente identificados sob a
orientação norte-este.
Meio – fio
Os meios fios serão executados em concreto, rejuntado com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3. Terão dimensões totais em centímetros de (12x16,7x35cm –
comprimento / altura / espessura) cravados a uma profundidade de 10 cm a partir do
nível da sarjeta, alinhados e ancorados em vala devidamente escavada para tal fim.
Aterro e compactação
Deverá ser executado o espalhamento e compactação de aterro até a obtenção de
95% P.N. – medido no aterro para fins de quantificação para medição – com solo de
1ª categoria.
As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para
que nelas não haja nenhum tipo de vegetação (cortada ou não) nem qualquer tipo de
entulho, quando do início dos serviços.
Pavimentação em bloco de concreto sextavado espessura 6,0 cm, FCK 25 MPA,
assentado sobre colchão de areia .
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Os bloquetes são peças hexagonais em concreto pré-moldado, com dimensão igual a
30 cm de diâmetro, espessura igual a 6 cm e resistência de 35 Mpa. Serão
assentados sobre o colchão de areia, efetuando o travamento natural e facilitando a
saída de toda a água que cair sobre eles. Após o assentamento, será espalhada uma
camada de areia sobre os bloquetes para penetrar nas juntas dos blocos propiciando
o rejuntamento do sistema.
Alvenaria
Alvenaria será no contorno dos canteiros a execução será de bloco de espessura de
10cm assentados com argamassa de cimento e areia 1: 6. Com h =20 cm.
Chapisco
O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com
espessura de aproximadamente 5mm.
Reboco
Após o chapisco será aplicado reboco com argamassa 1: 7 areia e cimento.
Pintura
A pintura externa será executada com uma demão de selador. E após, duas demãos
de tinta acrílica na cor definida pela administração.
Instalação elétrica
Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as
normas da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da
Concessionária de Energia Elétrica:
• NBR 11301 – ABNT – Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos
isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento.
• NBR/IEC 60947 - ABNT – Disjuntores de Baixa Tensão Industrial – Especificação.
• NBR 5413 - ABNT – Iluminância de interiores – Procedimento.
• NBR 5419 – ABNT – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas –
Procedimento.
• NBR 5597 - ABNT – Eletroduto rígido de aço-carbono, e acessórios, com
revestimento protetor,com rosca ANSI/ASME B1.20.1 - Especificação.
• NBR 6146 – ABNT – Invólucros de equipamentos elétricos – Proteção.
Especificação.
• NBR 6148 – ABNT – Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de
polivinila (PVC) para tensões até 750 V – Sem cobertura – Especificação.
• NBR 6150 – ABNT – Eletroduto de PVC rígido – Especificação.
• NBR 6151 – ABNT – Classificação de equipamentos elétricos e Eletrônicos quanto à
proteção contra os choques elétricos – Classificação.
• NBR 6808 – ABNT – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão montados
em fábrica –CMF – Especificação.
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• NBR 6812 – ABNT – Fios e Cabos elétricos- Queima Vertical (fogueira) – Método de
ensaio.
• NBR 7285 – ABNT - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno
termofixo para tensões até 0,6/1,0 kV sem cobertura – Especificação.
• NBR 9313 – ABNT - Conectores para cabos de potência isolados para tensões até
35 KV – Condutores de cobre ou alumínio – Especificação.
• NBR 9326 – ABNT – Conectores para cabos de potência – Ensaios de ciclos
térmicos e curtoscircuitos– Método de Ensaio.
• NBR 9513 – ABNT – Emendas para cabos de potência, isolados para tensões até
750 V –Especificação.
• NBR IEC 50 (826) – Vocabulário eletrotécnico internacional – Capítulo 826
instalações elétricas em edificações.
• NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão
• NBR 14039 - Instalações elétricas em alta tensão
• NBR 5456 – Eletricidade geral – terminologia
Os projetos foram elaborados considerando a relação de normas acima, porém a
Instaladora /construtora responsável pela execução da dos serviços, deve efetuar
verificação criteriosa, na época da contratação, sobre novas normas ou alterações de
normas que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui
relacionadas.
Materiais
Fornecimento/transportes e instalação de padrão de entrada de energia elétrica.
Fornecimento/ transporte e instalação de quadro elétrico de distribuição com
barramento 100 A.
Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 x 30
x 40 cm, inclusive escavação reaterro e bota fora.
Fornecimento/transporte e instalação de poste metálico h = 10 ml/ pétalas completo
Eletroduto PVC rígido, inclusive rosca e conexões d = 3/4"
Instalação hidráulica
Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos de
maneira que satisfaçam os padrões aconselhados pela técnica moderna, dentro do
tipo de instalação em questão. Em caso de dúvidas ou omissões, serão empregados
materiais de boa qualidade de forma que a instalação em conjunto obedeça ao que
prescreve as Normas Brasileiras e os regulamentos das Companhias
Concessionárias.
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalação, devem
atender as especificações adiante, bem como as prescrições da norma da ABNT no
que diz respeito.
Materiais
Tubo pvc soldável, água inclusive conexões e suportes 25mm
Torneira de irrigação de ½.
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Paisagismo
Material orgânico encontrado na gleba poderá ser utilizado para a adubação dos
canteiros e covas de árvores.
A terra será de boa qualidade, livre de inços, destorrada e armazenada em locais
designados pela Fiscalização (abrigada), na própria obra.

Gramado
O local em que serão depositadas as leivas de grama esmeralda deverá ser
previamente definido, tendo como características a sombra farta, boa drenagem, boa
proteção aos ventos e proximidade do local de plantio.
Áreas plantadas em épocas de déficit hídrico pronunciado, como verão e dias
ventosos de primavera, deverão ser irrigadas diariamente, nas horas de temperatura
mais amena, pela manhã e no final da tarde.
Pós-plantio
Após o plantio, a rega deverá ser abundante, sempre em horários que a temperatura
estiver mais amena.
Nos meses mais frios o gramado deverá ser irrigado 2 vezes por semana e todos os
dias nos meses mais quentes, por pelo menos 2 meses após sua implantação.
Avaliação do Plantio
Trinta dias após o plantio deverá ser realizada vistoria de avaliação do plantio.
A contratação do serviço de plantio inclui um acompanhamento diário por um período
mínimo de 40 dias.
Problemas encontrados, mesmo após a entrega, devem ser documentados e
relatados visando a pronta reposição do material. Depois de morta a planta, é difícil
encontrar a causa.
A água utilizada para rega deverá ser limpa, isenta de substancias nocivas e
prejudiciais à terra e às plantas.
Cuidados com o material vegetal
O primeiro procedimento antes de receber as mudas é o combate á formiga
cortadeira, praga que pode causar danos surpreendentes em uma só noite de
atividade. Portanto o controle prévio e a disponibilidade de formicida granulado em pó
e bomba para a aplicação são imprescindíveis.
Dificilmente uma pessoa ao comprar uma muda poderá ter certeza avaliando
visualmente, de estar comprando corretamente a espécie, variedade ou coloração
especificada no projeto. A idoneidade do viveiro assume um dos aspectos primordiais
na definição do futuro jardim, sendo a identificação da muda fundamental, devendo
constar na etiqueta o nome, a variedade e a coloração, quando necessário.
A embalagem deverá estar em boas condições devendo a muda estar fortemente
enraizada. Deve-se evitar comprar mudas em pequena quantidade de terra, pois
geralmente as raízes estão enoveladas, o que prejudica seu desenvolvimento futuro,
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bem como mudas com ramo bifurcado, fino e flexível, sem o ramo principal ou
quebrado. É durante o transporte, carga e descarga que a muda sofre os maiores
danos.
Todos estes cuidados não garantem a chegada de um material de qualidade, pois a
etapa que pode causar maior prejuízo às mudas é o transporte, se feito de maneira
incorreta. O manuseio ao carregar e descarregar, a imobilização executada sem
injuriar as plantas, a proteção ao vento e ao sol durante o deslocamento são pontos
que devem requerer a maior atenção. Já, a muda ao chegar, deverá ir para um local
sombreado do canteiro de obras protegido da circulação parcialmente de pessoas,
materiais e animais, previamente estabelecido e onde a irrigação seja facilitada.
Disposições finais
O início do plantio deve ser iniciado somente após o fim da obra civil.
Manter a obra civil limpa, retirando todo o entulho, evitando que o mesmo seja
enterrado na própria obra nas futuras áreas de plantio.
Ao final da execução do projeto paisagístico a obra deverá ser limpa, livre de folhas
secas, detritos de jardim, sacos plásticos, papéis e etc.
Serviços complementares
Banco de concreto
Os bancos serão produzidos em concreto pré-moldado, devendo seguir as dimensões
gerais estabelecidas nos projetos executivos, devendo ser concebidos pautados nas
recomendações que se seguem e nas normas gerais aplicáveis.
Para a execução das bases em concreto aparente, os construtores deverão atentar
para a qualidade do acabamento final a ser atingido, que não poderá apresentar
falhas, fissuras, imperfeições, etc. A superfície resultante deverá ser lisa. Para tal, na
confecção do concreto deverá ser considerado o traço a ser empregado, a eventual
necessidade de retardadores de pega, o adensamento, processos rigorosos de fôrma
e desforma pelo emprego de chapas compensadas plastificadas, devidamente
emulsionadas com desmoldastes industriais, furos dos dispositivos de fixação das
fôrmas, a atenção ao
tempo necessário de cura, a não exposição de armaduras, e a aplicação final de
pintura à base de resina epóxi incolor.
Lontra - MG, 25 de junho de 2015.
Evando Gonçalves da Silva
Prefeito
Sergio Renato Silva De Sá
Engenheiro Civil – Crea/Mg 108.066/D
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ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL TOMADA DE PREÇOS nº 004/2015

DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP:
e-mail:

Fone:

Fax:
CNPJ:

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será
considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a
participação do licitante neste certame.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia civil para obra de
construção do calçadão da Unidade Básica de Saúde da comunidade de Novo
Horizonte, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto
básico, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: LONTRA (MG)

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONSTRUÇÃO CALÇADÃO DA UBS DE NOVO HORIZONTE

DATA: 27/05/2015

LOCAL: COMUNIDADE DE NOVO HORIZONTE

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014

( x )
(

)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MESES

ITEM

CÓDIGO

01.

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO
S/ LDI

LDI

25,00%

PREÇO
UNITÁRIO
C/ LDI

PREÇO
TOTAL

Serviços Preliminares - Praça

3.081,84

01.1

LOC-TOP-005

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS

01.2

URB-MFC-005

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

02.

URB-001

02.1

OBR-VIA-210

03.

TIPO

A

-

(12

X

16,7

X

35)

CM,

pt

8,00

47,78

59,73

477,84

m

70,00

29,76

37,20

2.604,00

Pavimentação - Praça

17.851,36

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6
MPA,
INCLUINDO
FORNECIMENTO
E
TRANSPORTE
MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

CM
DE

-

FCK = 25
TODOS
OS

m²

272,00

52,50

65,63

Alvenaria - CANTEIRO
ALV-TIJ-025

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR

03.2

REV-CHA-005

CHAPISCO
COLHER

03.3

REV-REB-005

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA

03.4

PIN-ACR-005

PINTURA
ACRÍLICA,
EM
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

PAREDES

17.851,36

1.627,08

03.1

DE

INDIRETA

DIRETA

COM

ARGAMASSA

PAREDES,

2

1:3

DEMÃOS

CIMENTO

SEM

E

MASSA

AREIA,

A

CORRIDA,

m²

21,84

25,74

32,18

702,81

m²

21,84

4,01

5,01

109,42

m²

21,84

19,58

24,48

534,64

m²

21,84

10,26

12,83

280,21
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04.

Instalações Elétricas e Hidráulicas - Praça

5.079,65

04.1

ELE-PAD-045

PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW

Unid.

1,00

827,40

1.034,25

04.3

ELE-CXS-090

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1,
30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FOR A

Unid.

1,00

84,87

106,09

04.4

ELE-LUM-075

Unid.

1,00

2.173,74

2.717,18

04.5

ELE-CAB020.8

m

45,00

4,09

5,11

229,95

04.6

ELE-ELE-010

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4"

m

45,00

7,36

9,20

414,00

04.8

HID-TUB-010

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM

M

35,00

11,28

14,10

493,50

04.9

MET-TOR-010

TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 1/2"

Unid.

2,00

33,87

42,34

84,68

05.

PAI-001

LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE
MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA
(COMPLETA)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL
(AMARELO)

Paisagismo - Praça

05.1

PAI-GRA-015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

05.2

PAI-COV-010

05.3

1.034,25
106,09

2.717,18

1.113,70
EM

PLACAS,

INCLUSIVE

TERRA

VEGETAL

E

m²

40,80

14,30

17,88

729,50

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO
FORNECIMENTO DAS MUDAS

Unid.

8,00

5,40

6,75

54,00

PAI-COV-005

PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM,
EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS

Unid.

6,00

6,00

7,50

45,00

05.4

PAI-MUD-055

FORNECIMENTO DE PALMEIRA - LICURI

Unid.

6,00

35,65

44,56

267,36

05.5

PAI-MUD-050

FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA

Unid.

8,00

1,78

2,23

17,84

6
06.2

Serviços Complementares
BAN-INT-010

595,98

BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM

m

6,00

79,46

99,33

595,98

29.349,61

VALOR TOTAL DA OBRA

Prazo de garantia dos serviços, materiais e acessórios: ___ (_______) meses, contados a partir da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses).
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Prazo de execução dos serviços: ___ (_______) dias corridos, contados a partir da data de recebimento pela Contratada da
Autorização para Início dos Serviços (máximo de 150 dias).
Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes
documentação.
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta
proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________
RG do representante: _________________
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ______

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE LONTRA MG E A
EMPRESA_______________________

O MUNICÍPIO DE LONTRA, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 25.253.009/0001-92, com sede administrativa
na Rua Olímpio Campos, nº 30 – Centro, Lontra, MG, CEP: 39.437-000, neste ato
representado Pelo Prefeito municipal, Sr. Evando Gonçalves da Silva brasileiro,
casado, residente e domiciliado em Lontra/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
904.301.586-53, portador da cédula de identidade nº M – 6.330.957 SSPMG,
doravante designado CONTRATANTE, e a empresa ____________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº________________,
com
sede
na
_______________________, nº ________, _______ - ___, representada na forma de
seu estatuto/contrato social pelo Sr.(a.) _________________, RG nº __________ e
CPF nº _________, na qualidade de vencedora da Tomada de Preços nº 004/2015,
doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO
1.1. Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia civil para obra de
construção do calçadão da Unidade Básica de Saúde da comunidade de Novo
Horizonte, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto
básico, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
1.2. Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE PREÇOS nº
004/2015 e seus respectivos Anexos; e b) a proposta de preços datada de ___ de
________ de 2015, apresentada pela CONTRATADA.
1.3. O regime de execução é de empreitada por preço global.
1.4. O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições,
acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
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2.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições
estabelecidas no Memorial Descritivo - Anexo II do edital e serão recebidos por
Comissão de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE;
2.1.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento
ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
2.2. A CONTRATADA deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização do
CONTRATANTE, antes do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após a
publicação do extrato deste contrato, os seguintes documentos:
2.2.1. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, com base no valor
total do contrato e ARTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação;
2.2.2. Nome, formação, nº do CREA, endereço e fone/fax comercial do
engenheiro/técnico coordenador geral que será o seu representante imediato e
responsável direto pelos serviços e assuntos de ordem operacional com competência
técnica para o artigo 2º ou 7º ou 23 da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, como também do Técnico de
Segurança;
2.3. A Comissão de Fiscalização terá três dias úteis para analisar os documentos
entregues e emitir a Autorização para Início dos Serviços.
2.4. O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias contados da data indicada
na Autorização para Início dos Serviços ou da Ordem de Serviços (OS).
2.5. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos
deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
2.5.1. Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia;
2.5.2. Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
2.5.3. Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
2.5.4. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução
dos serviços ora contratados.
CLÁUSULA TERCEIRA
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1. O recebimento dar-se-á por intermédio da Comissão de Fiscalização do
CONTRATANTE, que expedirá a Autorização para Início dos Serviços ou Ordem de
Serviço (OS), os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento
Provisório e Definitivo;
3.1.1. Somente serão expedidos os Atestados de Realização dos Serviços e os
Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as
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disposições constantes no Memorial Descritivo e na proposta comercial apresentada
pela CONTRATADA;
3.2. Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes:
3.2.1. Provisoriamente, após vistoria completa,em até 10 (dez) dias contados da data
em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de
Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber o objeto
provisoriamente.
3.2.2. Definitivamente, em até 90 dias da expedição do Termo de Recebimento
Provisório;
a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Comissão de
Fiscalização tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.
3.3. Constatadas irregularidades no objeto, a Comissão de Fiscalização, sem prejuízo
das penalidades cabíveis, poderá:
3.3.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do
Memorial Descritivo - Anexo II do edital, determinando sua correção/substituição;
3.3.2. Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de
partes.
3.4. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo
de cinco dias contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente ofertado.
3.5. O prazo de garantia dos serviços, materiais e acessórios é de ___ (____) meses
contados da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo.
3.6. O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade,
na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.
3.7. Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço
executado, o CONTRATANTE o emitirá ficando a cargo da CONTRATADA,
diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA
para que o documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins especiais a que
eventualmente se destine.
CLÁUSULA QUARTA
VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO
4.1. O valor total deste contrato é de R$________ (______________________).
4.2. O valor é fixo e irreajustável.
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4.3. A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros das funcionais
programáticas: 08.01.02.10.301.0014.3128: Construção, Ampliação e Reforma de
Unidades de Ensino, elemento 4.4.90.5100.
4.4. Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do
CONTRATANTE, com base nos serviços efetivamente executados e medidos,
respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro - Anexo II do
edital, mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes
aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN).
4.4.1. Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente
bancária, em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., em 15 (quinze) dias
após a emissão dos Atestados de Realização dos Serviços e do Termo de
Recebimento Provisório, de acordo com as previsões deste contrato.
a) A CONTRATADA poderá indicar outra instituição bancária para receber os
pagamentos, desde que os custos da transferência eletrônica por DOC ou TED
corram as suas expensas.
4.5. As deduções da base de cálculo da retenção de 11% (onze por cento), seguirão
o previsto na legislação vigente do INSS, notadamente a Instrução Normativa RFB
(Receita Federal do Brasil) nº 971, de 13 de novembro de 2009 e suas alterações
posteriores, ou outra que vier a substituí-la.
4.6. A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de
expediente junto ao órgão CONTRATANTE.
4.7. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido
o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a
regularização.
CLÁUSULA QUINTA
VIGÊNCIA
5.1. A vigência iniciar-se-á na data de assinatura do presente contrato, com eficácia a
partir da publicação do seu extrato, encerrando-se na data da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
5.2. O prazo de execução, de 30 (trinta) dias corridos, será contado da data indicada
na Autorização para Início dos Serviços ou Ordem de Serviços (OS).
CLÁUSULA SEXTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo - Anexo II do edital, a
CONTRATADA obriga-se a:
6.1. Fornecer mão-de-obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e tudo
mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume,
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qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo
estabelecido.
6.2. Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes,
análises de materiais e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes de sua execução.
6.3. Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário
considerado como de conduta inconveniente pelo CONTRATANTE.
6.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com
fotografia recente e provendo-os dos equipamentos de proteção individual - EPI’s.
6.5. Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem
como, após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
áreas contempladas.
6.6. Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da
realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que
responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.
6.7. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de
seus empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal
súbito.
6.8. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos
serviços, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto
pelo CONTRATANTE.
6.9. Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no
canteiro de serviços, a Comissão de Fiscalização oficiará a CONTRATADA para que
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a remoção desses materiais.
6.10.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e outros resultantes da execução deste contrato;
6.10.1. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
deste contrato.
6.11.
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste
contrato.
6.12. Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato,
prestando, ainda, a assistência técnica necessária;
6.12.1. O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em todos
os dias de atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.
6.13. Fornecer a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.

28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000

Email: licitacao.lontra@outlook.com

6.14. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
6.15. Apresentar à Comissão de Fiscalização, quando solicitado, comprovantes de
pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de
suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que
foram alocados à prestação dos serviços deste contrato.
6.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e
municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.
6.17. Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constando
nomes e números das cédulas de identidade, com antecedência mínima de 48 horas
do início das atividades.
CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato por uma Comissão de
Fiscalização formalmente designada.
7.3. Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos
serviços.
CLÁUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL
8.1. Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA
efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia
correspondente à R$ ___________ (________________) equivalentes a 5% (cinco
por cento) do valor total deste contrato.
8.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a
execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
8.3. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações,
incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de
correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo
máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da
referida notificação.
8.4. Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a
qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA
RESCISÃO E SANÇÕES
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9.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a
ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994,
autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato,
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
9.2. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93,
que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.
9.3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os
direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e
na legislação que rege a licitação.
9.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto
ou pela inadimplência.
9.5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o
ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas
pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
10.1. O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é
o Foro da Comarca de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais.
10.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os
fins de direito.
Lontra - MG, em __ de _________ de 2015.

P/ CONTRATANTE

P/ CONTRATADA

Testemunhas:
______________________________
______________________________
Nome:

Nome:

RG nº.:

RG nº.:
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

previstas

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
no
ato
convocatório, que
a
empresa

_________________________________________(denominação da pessoa jurídica),
CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem
como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal
somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da
referida lei complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº
004/2015, realizado pelo Município de Lontra, MG.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa
_____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em
participar do Tomada de Preços nº 004/2015, do Município de Lontra, MG, declaro,
sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de
novembro de 1989, a ________________________________
(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________ (nome completo), RG nº _____,
representante legal da _____________________________ (denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no
instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 004/2015, realizado pelo
Município de Lontra, MG, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VIII – CARTA CREDENCIAL

AO
MUNICÍPIO DE LONTRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Referência: Tomada de Preços nº 004/2015

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº
_______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ:
____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em
tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação,
classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de
habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação
em referência.

(local), em ____ de ________________ de 2015.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________
RG do representante:_______________________________________
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ANEXO IX – ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia civil para obra de
construção do calçadão da Unidade Básica de Saúde da comunidade de Novo
Horizonte, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto
básico, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 004/2015, promovido
pelo Município de Lontra, MG, que o Sr. ___________________, RG nº
___________, representante da empresa ____________________________,
Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve
neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante do Município de Lontra, MG, responsável pelo
acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________
Matricula:___________________________________________
Setor:______________________________________________
Cargo:_____________________________________________
Assinatura:__________________________________________
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INIDONEIDADE PARA
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2015
SÍNTESE DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia civil
para obra de construção do calçadão da Unidade Básica de Saúde da comunidade de
Novo Horizonte, conforme detalhado no memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro, projeto arquitetônico, em observância ainda ao projeto
básico, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
DECLARAÇÃO
A empresa.......(.... qualificar.......), através do seu signatário/representante
legal.............(.....qualificar......), abaixo assinado, “Declara” que não está sob efeito
de nenhuma declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública
na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como que comunicará qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade
econômico financeira. Não obstante, “Declara” ainda,que está ciente que a falsidade
das informações fornecidas pode acarretar devolução dos recursos financeiros
recebidos, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei.
Pôr ser a expressão da verdade firmo a presente declaração em uma via e para um
só efeito.
Local/Data,......de.................de ..........
--------------------------------------Assinatura do Declarante
Observação – esta declaração deverá ser colocado junto com a documentação
habilitação e enfeixada no envelope nº 02, sob pena de inabilitação da proponente
licitante.
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