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
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8,0

CM, FCK 35 MPA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA PRAÇA DA AVENIDA
BELO HORIZONTE – SAÍDA PARA JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, EM
CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL.
ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA
COMERCIAL”:
DATA: até o dia 17/08/2022
HORÁRIO: até as 09h00min min (novo horas).
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG.
ABERTURA DOS ENVELOPES:
DATA: dia 17/08/2022
HORÁRIO: às 09h00min (nove horas).
LOCAL: sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de preço e a abertura da
sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário.
COORDENADOR DO PROCESSO – PRESIDENTE DA CPL: Juliana Nogueira Jorge
CONTATOS E ESCLARECIMENTOS:
LOCAL: Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Poderão ser formuladas conforme estabelecido no Edital.
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES:
Setor de Licitações na Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG de 07h:00min. das 13h:00min.

DA RETIRADA DO EDITAL: O edital poderá ser requisitado gratuitamente, por qualquer interessado, através do email: licitacao.lontra@outlook.com, ou através do portal do município no www.Lontra.mg.gov.br, ou diretamente junto
ao setor de Licitações situado na Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG de 07h:00min. As 13:00hs, neste caso
será cobrado a importância de R$ 10 (dez) reais, valor correspondente ao custo da reprodução gráfica do edital.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE LONTRA, com endereço na Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG de 07h:00min. As 13h:
00min, inscrita no CNPJ sob o No 25.253.009/0001-92, isento de Inscrição Estadual, por sua Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria nº 017/2022, publicada em 11 de janeiro de 2022, torna pública a abertura do
Processo Licitatório nº 072/2022, na modalidade Tomada de Preços nº 009/2022, do tipo menor preço, na forma de
execução indireta, em regime de empreitada por preços unitários, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/6/1993 e suas
alterações, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto Estadual 44.630, de 3/10/2007, pela legislação pertinente
e demais condições fixadas neste Edital.
I - OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35
MPA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA PRAÇA DA AVENIDA BELO
HORIZONTE – SAÍDA PARA JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG.
II - SECRETARIASOLICITANTE
 Secretaria Municipal de Obras
III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS:
1 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível, podendo ser obtida pelos interessados na sala de licitações
das 7:00hs (sete horas) às 13:00hs (treze horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG
de 07h:00min. As 13h: 00min, Telefone: (38) 3234-8182, e permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no hall
da Prefeitura Municipal de Lontra/MG. O edital poderá ser requerido gratuitamente através do e-mail:
licitacao.lontra@outlook.com, ou através do portal do município no www.Lontra.mg.gov.br.
2 - Os esclarecimentos serão efetuados pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações através de fax, telefone
ou diretamente na Prefeitura Municipal, pelo Telefone (38) 3234-8182.
3 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, nos termos da lei,
protocolizadas na Comissão Permanente de Licitação do Município, no endereço indicado no item 1 supra, no prazo
legal, dirigidas à Comissão Permanente de Licitação.
3.1 - O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em
locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.
3.2 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-mail, e será
divulgada no hall da Prefeitura Municipal de Lontra/MG para conhecimento de todos os interessados.
IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA
1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastradas junto ao
Município de Lontra, ou que apresentarem toda a documentação de habilitação exigida no item 1 do Título VII.
2 - Não poderá participar da presente licitação empresa:
2.1 - Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Município de Lontra;
2.2 - Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;
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2.3 - Impedida de licitar e contratar com o Município de Lontra;
2.4 - Em consórcio;
2.5 - Com falência decretada;
2.6 - Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do Município de LontraMG, conforme Art. 9º da Lei Federal 8.666/93 de Licitações e Contratos.
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se
sujeita às penalidades cabíveis;
4 - É facultativo a realização de visita técnica do licitante ao Município, ocasião em que será fornecido aos
interessados o Termo de Vistoria.
4.1 - A finalidade da visita é o conhecimento de todas as condições, características, facilidades e recursos existentes para
execução dos serviços, bem como demais esclarecimentos necessários à formulação da proposta e à futura execução do
objeto.
4.2 - As visitas deverão acontecer até o segundo dia útil anterior à entrega dos envelopes da licitação, devendo ser
agendadas na Comissão Permanente de Licitações situada na Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG, telefone (38)
3234-8182.
4.3 - O licitante deverá nomear um representante, por meio de documento, com autorização para realizar a visita e
receber o Termo de Vistoria.
4.4 - Cabe ao licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos apresentados, dos
detalhes, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica disponibilizada pelo
Município para execução dos serviços, inclusive dos apurados quando da visita técnica.
4.5 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais
pertinentes à execução dos serviços não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a
sua execução.
V - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL
Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e
colados, contendo em sua parte externa as seguintes informações:
ENVELOPE I
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇODO LICITANTE
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONTRA
ENVELOPE II
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇODO LICITANTE
“PROPOSTA COMERCIAL”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONTRA

VI - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
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1 - Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser protocolizados na sala da
Comissão Permanente de Licitação, Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG, CEP 39335-000, Telefone (38) 32348182.
1.1 - O Município não se responsabilizará por envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial”
endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso da sala da Comissão Permanente de Licitação e
que, por isso, não cheguem até o horário previsto para o início da sessão.
2 - Abertos os envelopes Documentação de Habilitação, a Comissão analisará os documentos e decidirá sobre a
habilitação dos licitantes.
2.1 - Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de imediato, demandando
análises complementares ou diligências, estas serão consignadas em ata, podendo a sessão ser suspensa.
2.2 - Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação poderá ser publicada no Diário Oficial do Estado e no hall da
Prefeitura Municipal de Lontra/MG para conhecimento de todos os interessados, ficando os envelopes Proposta
Comercial, sob a guarda da Comissão, devidamente lacrados e rubricados pelos seus membros e pelos representantes
legais dos licitantes presentes.
2.3 - Na hipótese de a Comissão não publicar a decisão de habilitação no Diário Oficial do Estado, será marcada data e
horário para continuidade da sessão, para divulgação do resultado da habilitação, a ser comunicada com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante publicação e aviso no hall da Prefeitura Municipal, ocasião em que
poderão ser abertos os envelopes Proposta Comercial.
3 - Os envelopes Proposta Comercial serão abertos:
3.1 - Se houver renúncia de todos os licitantes ao direito de interposição de recurso quanto à habilitação, registrada em
ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou,
3.2 - Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou
3.3 - Após publicação do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.
4 - A abertura dos envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial será realizada em sessão pública,
lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes
dos licitantes presentes, consignando, se for o caso, as manifestações apresentadas pelos credenciados.
5 - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.
6 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes Proposta Comercial, não caberá desclassificação de
Proposta Comercial por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.
7 - As empresas licitantes poderão ser representadas no certame por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que
apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa ou Registro Comercial,
no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.
7.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular ou por Carta
de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III comprovando a outorga de poderes necessários para a prática de
todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, juntamente com o documento de identidade do credenciado ou
procurador e documento que comprove a representação legal do outorgante.
7.2 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados à
Comissão Permanente de Licitação para autenticação.
8 - O documento credencial deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos,
isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação de Habilitação, caso contrário, o representante somente
poderá manifestar-se, quando apresentá-lo, sendo permitido que cada credenciado represente apenas um
licitante.
8.1 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão Permanente de Licitação implica a
presunção de sua capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados.
8.2 - O credenciamento não constitui condição de habilitação, mas somente o representante credenciado poderá
manifestar-se pela empresa.
9 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos
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impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, conforme
modelo do Anexo IV.
9.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.
VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
1 - Os licitantes deverão apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC, do Município de Lontra, em vigor na
data da entrega dos envelopes, ou a documentação abaixo relacionada no envelope “Documentação de Habilitação”:
1.1 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal (modelo do Anexo V), assinada pelo representante legal do licitante;
1.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
1.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
1.4 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;
1.5 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria e exercício;
1.6 - 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;
1.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de
certidão emitida pela Secretaria competente do Estado.
1.9 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de
certidão emitida pela Secretaria competente do Município.
1.10 - prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.
1.11 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal.
1.12 - comprovação de registro ou inscrição DA LICITANTE E DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) na
entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados, sendo elas CREA e/ou CAU e/ou entidade
diversa autorizada pela legislação vigente.
1.13 - Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em papel timbrado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado da
respectiva Certidão de Acervo Técnico, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços pertinentes e compatíveis
com o objeto, constando o endereço do contratante ou ser informado pelo licitante, de forma a permitir possível
diligência que comprove a execução dos serviços de forma satisfatória. Serão considerados, para fins de comprovação
da capacidade técnica, a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, respeitado o
disposto no art. 30 da Lei 8.666/93:


CALÇALMENTO COM BLOCOS SEXTAVADO – Qualitativo/Quantitativo;

1.13.1 - o responsável técnico indicado na Certidão de Acervo Técnico deverá pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio, o
administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de serviços;

1.13.2 - a comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia do contrato
social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de
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serviço (os referidos documentos, conforme o caso/vínculo profissional, deverão ser apresentados no
envelope de habilitação, sob pena de inabilitação).
1.13.3 - o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverá
participar do serviço objeto deste Edital, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou
superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pela Gerência Municipal de Obras;
1.14 – quanto à disponibilidade de pessoal técnico especializado: apresentação de declaração formal de
disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação,
assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo do Anexo IV, devendo fazer parte da equipe:
1.14.1- 1 (um) profissional formado em engenharia civil ou arquitetura ou ainda em entidade diversa autorizada pela
legislação vigente, com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o
objeto licitado, devidamente registrado na entidade profissional competente, devendo realizar, quando necessário,
visita(s) às dependências do Município, se inteirando das condições de execução do serviço e promovendo as alterações
necessárias.
1.15 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;
1.15.1 - O Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da apresentação da proposta, devendo ser utilizado o
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro indicador
que o venha substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de memorial de cálculo assinado pelo contador da
empresa.
1.15.2 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura ou último Balanço
Patrimonial levantado, conforme o caso.
1.15.3 - Serão considerados “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em Jornal; ou
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou
d) Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
1.15.4 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter assinatura do representante
legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do
veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional
de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.
1.16 - Análise Contábil-Financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, a ser apresentada em
memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo
contador responsável, com as seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =

ATIVO CIRCULANTE___
PASSIVO CIRCULANTE

SG =

___________________ATIVO TOTAL________________
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
1.16.1 - Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) maiores que 1 (um).
1.17 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
(Matriz da Licitante), ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
OBS.: Neste caso, ainda que a Licitante venha participar com umas de suas filiais a Certidão de Falência a ser
apresentada será a da Matriz.
2 - O licitante que apresentar o CRC deverá apresentar, também, o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica e a Declaração
de Disponibilidade, nos termos dos subitens 1.13 e 1.14, bem como todos os demais documentos que não estiverem
dispostos no referido CRC. Desta forma, no caso de não constar no CRC quaisquer documentos exigidos no item 1, o
licitante deverá complementar a documentação exigida, sob pena de inabilitação.
2.1 - Se os documentos relacionados no item 1, indicados no CRC, estiverem com os prazos vencidos, deverão ser
apresentados novos documentos, em vigor.
2.2 - As exigências relativas à qualificação econômico-financeira do licitante fixadas neste Título, quanto ao Balanço
Patrimonial e aos índices contábeis, aplicam-se na avaliação das informações contidas no CRC.
2.3 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades
cabíveis.
3 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará consulta ao site da Receita Federal na internet 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 pela internet, junto aos sites dos
órgãos emissores, para fins de habilitação.
3.1 - procedida a consulta, serão impressas declarações comprovantes da autenticidade dos documentos, que serão
juntadas aos autos do processo licitatório.
4 - Na ausência de documentos constantes do item 1, a Comissão Permanente de Licitação poderá consultar os sites dos
órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.
4.1 - O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em
face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.
5 - A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para a
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma
restrição fiscal.
5.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada habilitada, prorrogáveis por
igual período, a critério do Município, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
5.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser
dirigido à Comissão Permanente de Licitação.
5.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
5.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto neste item, implicará na inabilitação da ME ou EPP.
6 - Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data
fixada para sua apresentação.
6.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados na
sessão de abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” para autenticação pela Comissão Permanente de
Licitação.
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6.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados dos
últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura dos envelopes, com exceção dos atestados de capacidade ou
certidão de acervo técnico.
7 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou
apresentados por meio de discos magnéticos.
8 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem retro mencionada.
9 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto neste Título ou a verificação de
irregularidade nas consultas na internet previstas no item 3 acima, inabilitarão o licitante, impossibilitando a abertura do
envelope “Proposta Comercial”, respectivo.
10 - O(a) Presidente(a) da Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação, desde que não
contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, § 3° da Lei Federal nº 8.666/93.
10.1 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados pelos mesmos critérios indicados no item 6
acima.
11 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
11.1 - Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os licitantes desistirem da faculdade de recorrer ou
quando, transcorrido o prazo legal, não houver interposição de recursos ou, ainda, quando os mesmos forem decididos.
VIII - PROPOSTA COMERCIAL
1 - A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Planilha de Preço/Proposta Comercial - Anexo II, em uma
via, com identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail, e
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio
devendo conter os Valores Unitários e Total dos serviços, conforme planilha orçamentária, observando-se que o
julgamento se dará POR LOTE, discriminados da seguinte forma:
1.1 - Preço total de cada espaço da obra e preço da proposta na Planilha Resumo por item, com cotação de preços da
licitante;
1.2 - Unidade e quantidade fixados no modelo de Planilha de Preço;
1.3 - Custo unitário e total de cada item da Planilha de Preço;
1.5 - Custo total de cada Planilha de Preço por Lote;
1.6 - Percentual e valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e preço total de cada Planilha de Preço.
1.7 - Cronogramas físico/financeiro da obra, já calculados os valores propostos.
1.8 - As planilhas de preços apresentadas deverão guardar absoluta fidelidade com o modelo fornecido pelo
Município, no que se refere a quantidades, especificações e demais informações, não podendo os valores
ofertados pelos licitantes, por item, ser maiores do que os lá indicados, sob pena de desclassificação.
2 - O licitante poderá indicar, em sua proposta, os valores referentes a materiais e/ou equipamentos que não integram a
base de cálculo da retenção para a Previdência Social, a serem utilizados na execução dos serviços e discriminados na
nota fiscal/fatura.
2.1 - Caso os valores não sejam discriminados na proposta, a base de cálculo da retenção ficará limitada aos percentuais
mínimos previstos na legislação pertinente.
3 - Os quantitativos constantes das planilhas do Anexo I são referenciais, mas não poderão ser alterados nas propostas.
Os serviços serão pagos conforme sua medição.
4 - O preço apresentado por lote deverá incluir a completa execução dos serviços; quaisquer diferenças apuradas pelo
licitante na especificação dos serviços deverão ser computadas na composição do preço do item, pois não acarretarão
pagamentos adicionais no preço unitário pelo Município.
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5 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as
cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.
6 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
7 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais.
8 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o
certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a
esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, §3° da Lei Federal nº 8.666/93.
9 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por
cartório, sendo possível, ainda, a autenticação de cópias pela Comissão Permanente de Licitação.
10 - O preço deverá ser proposto considerando-se a execução do objeto licitado no Município de Lontra/MG, incluídos
os valores de quaisquer despesas com instalações de máquinas, equipamentos e andaimes, despesas com aquisição de
ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução dos serviços, equipamentos de segurança
individual e coletiva, custos relativos à mão-de-obra, encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, fretes, tributos e
outras despesas diretas ou indiretas, além do lucro.
10.1 - O licitante poderá participar de um ou mais itens da Presente Licitação.
IX - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
1 - O critério de julgamento será o de menor preço POR LOTE, desde que observadas às especificações, prazos e
outras condições estabelecidas neste Edital e na legislação pertinente, inclusive quanto aos valores unitários dos serviços
e insumos, conforme planilha orçamentária.
2 - Para verificação das propostas, a Comissão poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos ou de profissionais
especializados, ou solicitará que a Secretaria de Obras manifeste-se por meio de parecer conclusivo, ou por meio de
manifestação verbal emitida por seus membros que estiverem presentes na sessão, hipótese em que a manifestação será
consignada em ata.
3 - 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.
4 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
4.1 - Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o mesmo será convocado para,
apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de
preclusão do exercício do direito de preferência.
4.2 - Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão Permanente de Licitação
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.
4.3 - 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.
4.4 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu 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.
4.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, a Comissão
Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar nova
proposta comercial.
4.6 - 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.
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4.7 - 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.
5 - Será desclassificada a proposta que:
5.1 - Não se refira à integralidade do objeto licitado;
5.2 - Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligências;
5.3 - 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 manifestamente inexeqüíveis, assim
considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93.
5.4 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou outros que impossibilitem o
julgamento.
6 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio, nos termos do art. 45, § 2º da Lei
Federal nº 8.666/93.
7 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem.
8 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, com os
seguintes critérios:
8.1 - Prevalecerão os custos unitários e o percentual do BDI, corrigindo-se os demais valores, conforme a divergência
apurada;
8.2 - Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal;
8.3 - Prevalecerá, para efeito de julgamento, o valor item apurado após a correção.
8.4 - A correção efetuada constará da ata de julgamento, podendo ser objeto de diligência, se necessário;
9 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas desconsiderar evidentes falhas formais
sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
X - DOS RECURSOS
1 - O licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação, nos termos e prazos
do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93.
2 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
3 - Os recursos e respectivas impugnações deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem
conhecidos:
3.1 - Ser dirigido ao Prefeito Municipal, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a publicação dos resultados no Órgão de Imprensa Oficial do Município;
3.2 - Ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
3.3 - Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e
endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante,
devidamente comprovado;
3.4 - Ser protocolizado na Comissão Permanente de Licitação situada na Rua Olímpio Campos, 39, Centro, Lontra/MG,
Telefone: (38) 3234-8182, CEP 39.437-000.
4 - O Município não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçados via postal ou por outras
formas, entregues em locais diversos, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento
do recurso.
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7 - A Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
8 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no “Minas Gerais”, Órgão de Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, e no quadro de avisos localizado no hall da Prefeitura Municipal.
XI - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
1 - Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão Permanente de
Licitação encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o procedimento licitatório e adjudicar o
objeto ao licitante classificado em primeiro lugar.
XII - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
1 - Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será convocado para a assinatura do
contrato no prazo de até 05 dias a contar da convocação para fazê-lo, conforme minuta constante do Anexo VII.
2 - Se a empresa adjudicatária, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de assinar o contrato, não tendo
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo Município, a Comissão Permanente de Licitação poderá
convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem de classificação das propostas para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições da proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art.
64, §2º da Lei Federal no 8.666/93.
3 - O Município poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido
o disposto no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
4 - O pagamento será efetuado nas condições especificadas na Minuta de Contrato, Anexo VII, sendo que o último
pagamento somente será efetuado após a entrega definitiva dos serviços.
4.1 - Deverão ser discriminados na nota fiscal/fatura os valores referentes a materiais e equipamentos que não integram
a base de cálculo da retenção para a Previdência Social.
4.2 - Caso os valores não tenham sido discriminados na proposta, a base de cálculo da retenção ficará limitada aos
percentuais mínimos previstos na legislação pertinente.
4.3 - O Município efetuará o pagamento mensal exclusivamente dos serviços efetivamente executados e medidos.
4.4 - Para garantia do fiel cumprimento do contrato a ser firmado, a empresa vencedora deverá, em até 10 dias após
a assinatura do contrato, prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, dentre as
previstas no artigo 56 da Lei Federal nº. 8.666/93, como: caução em dinheiro ou título da divida pública, seguro
garantia ou fiança bancária.
4.4.1 - A garantia prestada pela Licitante vencedora será liberada ou restituída, mediante solicitação por escrito, após o
termino do contrato.
XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81
da Lei Federal n.º 8.666/93, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e discriminadas na Minuta de
Contrato, Anexo VII do Edital.
XIV - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de Recurso Consignado no Orçamento, para o
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exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Lontra, cujos programas de trabalho e elemento de despesa estão
prescritos na Dotação Orçamentária:
10.01.03.15.452.0031.3064.44905100 recurso 268 ficha 1163
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência/Memoriais Descritivos/Cronograma Físico-Financeiro/Planilha Orçamentária;
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Disponibilidade;
Anexo VII - Minuta do Contrato.
2 - 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 na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
3 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por
cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificados ou de envelopes “Proposta
Comercial” de licitantes inabilitados.
4 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Comissão Permanente de Licitação
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
5 - Toda a 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.
6 - 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.
7 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município 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.
8 - As decisões do Prefeito Municipal e da Comissão Permanente de Licitação serão publicadas na imprensa oficial do
Município e, conforme o caso, na de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser aplicado o disposto no
art. 109, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
9 - Fica eleito o foro da Comarca de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de
interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
Lontra – Estado de Minas Gerais, 27 de julho de 2022.

____________________________________________

Juliana Nogueira Jorge
Presidente da C.P.L
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________________________________________

Nanciele Heináclin Ribeiro da Silva
Membro da CP.L

___________________________________________

Janete Ferreira de Souza
Membro da C.P.L
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO/CRONOGRAMA/PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022

MEMORIAL DESCRITIVO
CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

Este memorial tem por objetivo orientar os serviços de Pavimentação em bloco de concreto sextavado
espessura 8,0 cm, FCK 35 MPA, assentado sobre colchão de areia na Praça da Avenida Belo Horizonte –
Saída para Januária no município de Lontra/MG.
Serviços preliminares
Placa de obra
A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 4,5m², com as informações da obra conforme o modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal Lontra/MG.
A apropriação dos serviços será por metro quadrado.
Locação da Obra
Consiste na marcação do meio fio e sarjetas no alinhamento da pista. Será medido por metro quadrado
executado.
Terraplanagem

Escavação e Carga com trator e carregadeira (Mat. 1ª categoria) -h=15cm
Cortes são segmentos, cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior
dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal. As operações de corte compreendem,
escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto;
A apropriação dos serviços será por metro cúbico.
Transporte do material e descarga, 1ª cat. Com caminhão
O material escavado e não reaproveitado será depositado em um bota fora, local este determinado pela
fiscalização, transporte deste material será de até um quilômetro.
A apropriação dos serviços será por metro cúbico x km.
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Pavimentação
Regularização do subleito
Raspagem e nivelamento do terreno com máquina motoniveladora (Patrol) com transporte de material para
local previamente determinado pela Prefeitura Municipal de Itacarambi. Este serviço é destinado também à
conformação da via compreendendo a movimentação de maciços com espessura até 10,0 cm em sistema de
compensação com escarificação, umedecimento, homogeneização e compactação, quando se fizer
necessário. Será medido por metro quadrado executado.
Obs : Não será preciso serviço de execução de base e sub-base ,com eventual necessidade de serviço de
terraplanagem não especificado no projeto, será por conta do município a sua execução.
Pavimentação em bloco de concreto sextavado espessura 8,0 cm, FCK 35 MPA, assentado sobre
colchão de areia .
Os bloquetes são peças hexagonais em concreto pré-moldado, com dimensão igual a 25 cm de diâmetro,
espessura igual a 8 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. Será medido por metro quadrado executado.
Meio Fio e Sarjeta

Meio Fio com sarjeta, executado moldado in Loco (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 15x 22 cm)

Este serviço define os critérios que orientam a execução de guias e sarjetas com perfil de concreto moldado
“in loco” com as dimensões conforme definido no projeto padrão. As guias e sarjetas são destinadas a
receber as águas superficiais e conduzi-las a um coletor, além de servirem de delineadores dos bordos do
pavimento, evitando, ou desencorajando os veículos a sair do pavimento.
A apropriação dos serviços será por metro linear.
Serviços Diversos
Placa metálica 25 x 45 - identificação de Ruas
Colocadas nas esquinas da via a ser executada, conforme projeto.
As placas de sinalização serão de acordo com as normas de segurança de trânsito, com pé metálico em tubo
de aço Ø50 mm, galvanizado a fogo, e fixado no solo com sapata em concreto, com dimensões mínimas de
30 x 30 x 40 cm;
A apropriação dos serviços será por unidade
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ESPECIFICAÇÃO TECNICA
PRAÇA DA AVENIDA BELO HORIZONTE – SAÍDA PARA JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE
LONTRA/MG.

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA Será fornecida e instalada placa de obra padrão, de acordo com o Manual Visual de
Cores e Proporções e o Manual Visual de Placas de Obras do Governo Federal. A placa será executada em
chapa de aço galvanizada nº. 22, com guarnições e engradamento em madeira. As dimensões da placa serão
3,00 m de largura por 1,50 m de altura, devendo ser afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo.
As informações do contrato de repasse, objeto e custo da obra, bem como padrões alfanuméricos e cores
deverão obedecer às especificações dos manuais acima citados.

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO O levantamento topográfico realizado como base para a elaboração
do projeto segue a seguinte descrição:
• Locação dos trechos de pavimentação por meio de estaqueamento laterais realizados a cada cinquenta
metros e nas intersecções.
TERRAPLENAGEM
A terraplenagem consistirá em:
Escavação e carga de material para rebaixamento, utilizando trator de esteiras cat. D-8.
Transporte do material referente à limpeza e rebaixamento DMT=1,00 km
Regularização de subleito, abrangendo homogeneização, umedecimento e compactação.
Equipamentos
Serão os seguintes equipamentos:
Trator de esteiras cat.: D-8;
Pá carregadeira
Caminhão basculante
Rolos compactadores dos tipos: pé de carneiro estático; pé de carneiro vibratório; liso vibratório;
pneumático;
Motoniveladora pesada, equipada com escarificador;
Carro tanque distribuidor de água
Trator de pneus
Grade de discos;
Caminhão espargidor
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PAVIMENTAÇÃO
Regularização
A Regularização do Subleito é um conjunto de operações executadas na camada final da terraplenagem,
destinada a conformar o leito estradal transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros até
0,20 m de espessura. O que exceder de 0,20 m será considerado como serviço de terraplenagem para fins de
especificações. A execução será feita de forma a atender aos perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto e constitui operação que será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do
pavimento. Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da Avenida São Francisco,
serão removidos. Após a execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto,
preceder-se-á uma escarificação geral na profundidade de 0,20 m, em seguida de homogeneização com uso
combinado de grade de disco e patrol, umedecido ou aeração, compactação e acabamento. No caso de cortes
em rocha, deverá ser previsto o rebaixamento em profundidade adequada, com substituição por material
granular apropriado. Neste caso, proceder-se-á a regularização pela maneira já descrita. O grau de
compactação devera ser no mínimo, 100% do P.N. e, em relação à massa especifica aparente seca máxima,
obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de umidade no momento da compactação deverá ser a umidade
ótima do ensaio citado + 2%. A conformação geométrica final para fins de acabamento deverá priorizar a
utilização de corte, visto que, a execução de camadas de aterro com reduzidas espessuras possibilita a
formação de camada instável, denominada meia-sola.
As marcas resultantes da ação dos solos pé- de- carneiro, principalmente os vibratórios de patas curtas, não
constituem problema para a regularização. Materiais A Regularização do Subleito será executada com os
materiais do subleito quando apresentarem as características básicas abaixo descritas. Nos demais casos será
necessária a substituição ou adição de materiais, estes serão extraídos em ocorrências indicadas no projeto e
deverão ter as seguintes características básicas.
Serem constituídos por partículas com diâmetro máximo igual ou inferior a 76 mm.
Apresentar Índice de Suporte Califórnia, determinado com a energia do método DNER- 47-64, igual ou
superior ao considerado no dimensionamento do pavimento, como representativo do segmento da rua no
qual localiza-se o intervalo a ser objeto da Regularização do Subleito.
Apresentar expansão inferior a 2 %.

Satisfazer as Especificações Complementares e Particulares eventualmente indicadas no projeto.
Bloco sextavado (Bloquete)
Será executada Pavimentação em blocos de concreto sextavado com espessura de 8,0cm, dimensões de 30,0
x 30,0cm, 150kg/m², FCK 35 Mpa, assentados sobre colchão de areia fina/pó de pedra de 6,00 cm de
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espessura, também de areia grossa com espessura de 1,0 cm para preenchimento das lacunas e acomodação
definitivas dos bloquetes. O assentamento de bloquetes deve ser executado sobre a base de acordo com os
alinhamentos, reide e seção transversal do projeto.

Equipamentos
Os equipamentos necessários para a execução dos serviços são:
Betoneira
Vassouras manual
Caminhão basculante
Pá Mecânica
Caminhão pipa
Execução e Controle
Antes da aplicação da camada de areia, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na superfície.
Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da
base. Esta operação pode ser feita em qualquer um dos equipamentos indicados nos itens anteriores,
isoladamente ou em combinações entre eles.
Deve-se dispor no canteiro de obras, de um caminhão distribuidor exclusivo para
entrega de areia e bloquetes.
Estabelecer a espessura da camada de areia a ser aplicada.
Após a verificação acima indicada aplica-se a areia lavada, peneirada e nivelada, imediatamente após será
aplicada o assentamento dos Bloquetes que será uniformemente espalhado na quantidade indicada.
Rejunte de Bloquetes
Definição e generalidades
O rejunte de Bloquetes, será executado com areia lavada e peneirada com a finalidade de vedar os vazios
existentes entre os Bloquetes.

Materiais
Será usada areia lavada, peneirada.

Equipamentos
Os equipamentos necessários para a execução dos serviços referentes ao assentamento de Bloquetes são.
Será utilizado vassouras manuais.
Peneiras.
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Caminhão basculante;
Pá Mecânica.
Caminhão pipa distribuidor de água.

Execução
Após o assentamento dos Bloquetes e rejuntamento, será lançado uma camada de areia lavada para tampar
todos os vazios e irregularidades dos Bloquetes.
A liberação da pista para tráfego deverá ocorrer no mínimo 24 horas após a conclusão dos serviços.
EXECUÇÃO DO MEIO - FIO COM SARJETA

Os meios-fios deverão ser moldados "in loco" antes com dimensões 0,13 x 015 x 0,22m quando conjugado
com sarjeta de L x 0,30 x 0,085m (vide detalhe em projeto).
O processo executivo compreende as seguintes etapas.
Limpeza da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos e dimensões do projeto.
Escavação da porção necessária ao assentamento do meio fio e sarjeta (meio fio com sarjeta, conforme
especificado no projeto.
Marcação da guia de forma para a definição do alinhamento e nivelamento do meio fio.
Lançamento e vibração do concreto fazendo juntas de dilatação a intervalos de 12m, preeencidas com
argamassa de cimento e areia traço 1:3.
Acabamento e desempeno da sarjeta (meio fio com sarjeta.
Recomendações
Para garantir maior resistência do meio-fio a impactos laterais, quando este não for contido por canteiros ou
passeios, devem ser aplicadas uma faixa de aterro bem compactado em toda a extensão desprotegida de moda
a evitar danos por abalroamento, e/ou escoras de concreto magro

("bolas"), espaçadas de 2,00m, com consumo de cimento de 150kg/m³. O meio-fio deve ser ancorado na
camada de base do pavimento.
O processo alternativo, eventualmente utilizado, deve ser submetido à aprovação da Fiscalização.
SERVIÇOS DIVERSOS

Placa para identificação de vias
Serão afixadas no início e fim de cada rua, placas de identificação da mesma, com dimensões de 0,45 x 0,25
m. A fixação será feita em tubo de aço galvanizado D = 2".
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Altura mínima da base da placa, em relação a calçada: deverá ficar situada entre 2,00 e 2,50 m. O
posicionamento da placa deverá ser regulado nessa faixa de altura para que não interfira no tráfego de
pedestres e/ou utilização de outras placas de sinalização no mesmo suporte.
Cores: Fundo em Azul e Letras em Branco.
Todas as placas de identificação de logradouros serão instaladas em pares, localizados nas esquinas, indicando
as duas ruas do cruzamento (intersecção), com ângulo interno de 90º virado pra quadra, faceando as ruas,
pintadas nas duas laterais (interna e externa) com a identificação da via, conforme modelo constante no
desenho do projeto.
Para melhor visualização, as placas deverão ser o mais próximas da intersecção possível, evitando quaisquer
obstáculos que impeçam a sua visibilidade.
Obs.: Todas as placas serão esmaltadas.
Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do
vento, garantindo a correta posição do sinal.
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e
apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte devem ser usados
elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
Os Suportes de tubo de aço galvanizado de 2” deverão ser fixados em base de concreto, conforme projeto,
com o mínimo de 75cm de poste fixado na base de concreto.

Lontra/MG, 27 de Julho de 2022.
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PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS
OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADO EM

CONCRETO
LOCAL: PRAÇA DA AVENIDA BELO HORIZONTE – SAÍDA
PARA JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG.

DATA: JUNHO DE 2022

BDI:

27,36

DATA BASEI: SINAPI ABRIL 2022 E SETOP MARÇO 2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
ITE
M
1

DISCRIMINAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

1.2

CANTEIRO DE OBRAS

1.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO
E GREIDE

2.0

SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM

2.1

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

2.3
3
3.1

UNI.

QUAN
T.

VALOR
UNIT. S/
BDI

VALOR
UNIT. COM
BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

2.2

CÓDIGO

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

74209/001

M²

4,50

CPU

GL

1,00

99064

M²

3.616,
97

VALOR
TOTAL

5.793,92

7.377,40

312,13

397,53

1.404,59

1.788,88

2.400,00

3.056,64

2.400,00

3.056,64

0,55

0,70

1.989,33

2.531,88

10.283,05

13.084,42

M²

3.616,
97

2,06

2,62

7.450,96

9.476,46

TRA-CAR010

M³

542,5
5

2,44

3,11

1.323,81

1.687,33

97913

M³xKM

542,5
5

2,78

3,54

1.508,28

1.920,63

100576

PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_12/2015

VALOR
TOTAL S/
BDI

264.238,80 336.540,83
ED-50416

M²

3.505,
97

74,16

94,45

260.002,74 331.138,87
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3.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

93592

M³xKM

955,8
7

2,18

2,78

2.083,79

2.657,32

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

93592

M³xKM

987,2
8

2,18

2,78

2.152,27

2.744,64

18.067,10

23.010,30

M

370,0
0

18.067,10

23.010,30

4
4.1

DRENAGEM
Meio Fio com sarjeta, executado moldado in Loco (sarjeta
30 x 8,5 cm meio fio 15x 22 cm )

94267

48,83

62,19

TOTAL

298.382,86 380.012,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: PRAÇA DA AVENIDA BELO HORIZONTE

– SAÍDA PARA JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE
LONTRA/MG.

VALOR DO
CONVÊNIO:

R$
380.012,95

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADO EM CONCRETO
ITE
M

ETAPAS/DESCRIÇAO

FISICO/
FINANC
EIRO

TOTAL
ETAPAS

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES

FISICO
FINANC
EIRO

1,94%
R$
7.377,40

SERVIÇO DE
TERRAPLANAGEM

FISICO

3,44%

FINANC

R$

2

R$

PRAZO: 180 DIAS

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

15,00%

15,00%
R$
1.106,61

15,00%
R$
1.106,61

15,00%
R$
1.106,61

20,00%
R$
1.475,48

20,00%
R$
1.475,48

15,00%

15,00%

15,00%

20,00%

20,00%

R$

R$

R$

R$

R$

1.106,61
15,00%

R$

DATA: outubro/2021

1.962,66
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3

4

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

TOTAL

EIRO

13.084,42

FISICO
FINANC
EIRO

88,56%
R$
336.540,83

FISICO
FINANC
EIRO

6,06%
R$
23.010,30

FISICO
FINANC
EIRO

100,00%
R$
380.012,95

15,00%
R$

50.481,12
15,00%

R$

3.451,55

15,00%
R$

57.001,94

1.962,65

1.962,66

1.962,66

2.616,88

2.616,88

15,00%
R$
50.481,12

15,00%
R$
50.481,12

15,00%
R$
50.481,12

20,00%
R$
67.308,17

20,00%
R$
67.308,17

15,00%
R$
3.451,55

15,00%
R$
3.451,55

15,00%
R$
3.451,55

20,00%
R$
4.602,06

20,00%
R$
4.602,06

15,00%
R$
57.001,93

15,00%
R$
57.001,94
OBSERVAÇÕES:

15,00%
R$
57.001,94

20,00%
R$
76.002,59

20,00%
R$
76.002,59
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Item

1

Descrição dos Serviços

%

PV

CD

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.1
1.2
1.3

ESCRITÓRIO CENTRAL
VIAGENS
OUTROS

2

IMPOSTOS E TAXAS

2.1

ISS

2.2

PIS

2.3

Cofins

2.4

CONTRIBUIÇÃO
RENDA BRUTA

3

%

TAXA DE RISCO

3.1

SEGURO

3.2

RISCO

3.3

GARANTIA

6,00

8,65

10,82

5,00 6,26
0,65 0,81
3,00 3,75
PREVIDENCIÁRIA

SOBRE

A
- -

0,90

0,30
0,30
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0,30
4

DESPESAS FINANCEIRAS

5

LUCRO

0,77

8,00

BDI - CALCULADO

27,36

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1I/100)-1)*100
BDI (CALCULADO):

27,36

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU PLENÁRIO
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OBS.: OS DEMAIS PROJETOS, SE EXISTENTES, SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS LICITANTES VIA EMAIL, OU
ATRAVÉS DO SITE DO MUNICÍPIO, EM FORMA DE ANEXO AO EDITAL E EM ARQUIVO QUE POSSIBILITE A SUA
ADEQUADA VISUALIZAÇÃO
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022
À Comissão Permanente de Licitação.
Referente à Tomada de Preço nº 009/2022
Prezados(as) Senhores(as),
Pela presente, apresentamos nosso preço global para prestação de serviços de PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO

DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADO SOBRE
COLCHÃO DE AREIA NA PRAÇA DA AVENIDA BELO HORIZONTE – SAÍDA PARA
JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG.
, ao valor global de: R$ ____________ (___________________________________________________), para o LOTE
01.
Os serviços serão executados de acordo com a descrição do Objeto constante do processo de licitação tangente ao Edital
acima referenciado.
Validade da Proposta: ______________________________________________________
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Insc. Est.
E-mail.:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________, ____ de _____________ de 2022.
______________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal.
Carimbo da empresa

OBS.: A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado para o LOTE 01,
devendo, ainda, ser apresentada as planilhas orçamentárias conforme anexo I deste
edital, com a disposição dos custos unitários, observando-se que será desclassificada a
proposta que apresente valores superiores aos indicados nas planilhas, inclusive quanto
aos valores unitários.
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/202
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)______________________
___________________________________, portador do Documento de Identidade n.º ___________________, inscrito
no CPF sob o nº _____________________________, para participar da licitação acima referenciada, instaurada pelo
Município
de
Lontra/MG,
como
representante
da
empresa
___________________________________________________, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em
seu nome, bem como assinar proposta comercial, assinar documentos, requerer vistas de documentos e propostas,
desistir e interpor recursos e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

__________________________, ____ de _______________ de 2022.

Assinatura:
____________________________________________________________
Nome legível: ____________________________________________________________
Qualificação: ____________________________________________________________

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
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

A
empresa
___________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
__________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________,
inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para
qualificação como ____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos
do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
• Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art.
43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_______________________ , ____ de _____________ de 2022.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
PESSOA JURÍDICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

____________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)
______________________________________________,
portador
do
Documento
de
Identidade
nº
_________________ e inscrito no CPF sob o 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________, ____ de _______________ de 2022.

________________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

____________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA possuir aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, e que dispõe do aparelhamento técnico
adequado e necessário para a realização do objeto da Licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e
das condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação. DECLARA, ainda, que possui pessoal técnico
disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, fazendo parte da equipe:
I - 1 (um) profissional formado em engenharia civil ou arquitetura com experiência profissional comprovada em
supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado na entidade profissional
competente, devendo realizar, quando necessário, visita(s) às dependências do Município, se inteirando das condições
de execução do serviço e promovendo as alterações necessárias.

______________________, ____ de _______________ de 2022.

_____________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, E A EMPRESA
______________________________, PARA OS FINS NELE INDICADOS.
O MUNICÍPIO DE LONTRA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede Administrativa na Rua Olímpio
Campos, 39, Centro, Lontra/MG, inscrito no CNPJ sob o No 25.223.009/0001-92, neste ato representado pelo Secretário
Municipal de Obras, o Sr. Dernival Mendes dos Reis daqui por diante denominado CONTRATANTE, e
_______________________, com sede na (Rua/Av.) ________________ nº. ___ Bairro ______________, inscrito no
CPF sob o n° _____________________, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de
prestação de serviço, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, exarada do Processo Licitatório 002/2022,
Tomada de Preços 001/2022, e que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição,
que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
O presente Contrato tem como fundamento as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, e ainda o
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 072/2022, TOMADA DE PREÇOS 009/2022, devidamente homologado pelo
Sr. Prefeito, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35
MPA, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA PRAÇA DA AVENIDA BELO
HORIZONTE – SAÍDA PARA JANUÁRIA NO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, conforme projetos que
integram o edital ao qual o presente contrato se encontra vinculado, independentemente de sua transcrição.
§ 1º - Compete à CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra;
transporte de pessoal e materiais; equipamentos; montagem; instalação; testes; ferramentas; encargos fiscais e
comerciais; prêmios de seguro; taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à execução
dos serviços contratados.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a solicitação, autorização, acompanhamento, fiscalização,
recebimento e conferência dos serviços objeto deste Contrato serão realizados pela Secretaria Municipal de Obras do
Município de Lontra.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Obras, bem como os técnicos por essa indicados, atuarão como gestores e
fiscalizadores deste Contrato.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Obras, tendo como base medições mensais dos serviços executados pela
CONTRATADA, expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do
cumprimento das obrigações contratuais e constituir á documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

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
§ 3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pelo
Município, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelas Secretarias fiscalizadoras.
§ 4º - O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas
hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.
§ 5º- O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da
CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
São condições gerais deste Contrato:
I.
Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicandose, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93.
II.
Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou
transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem
autorização prévia do MUNICÍPIO, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.
III.
Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, em operações
financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive
rescisão contratual.
IV.
Operações de reorganização empresarial tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas ao
MUNICÍPIO e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão
a rescisão do Contrato.
V.
O MUNICÍPIO e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do Contrato, nos
termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e
demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos obedecidos, os critérios estabelecidos em planilha
de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.
VI.
O MUNICÍPIO reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços
ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
VII.
O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as
normas legais e técnicas a ele pertinentes.
VIII.
O MUNICÍPIO reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo
com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu
objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como
aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste
instrumento.
IX.
Qualquer tolerância por parte do MUNICÍPIO, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão,
permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o MUNICÍPIO exigir o seu
cumprimento a qualquer tempo.
X.
A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos
fornecidos pelo MUNICÍPIO ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e
qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato e mesmo após o seu término.
XI.
Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela
CONTRATADA durante a execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade do MUNICÍPIO,
não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e
expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da
legislação pátria vigente.
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CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA
Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o MUNICÍPIO e
os agentes, prepostos, empregados ou demais prestadores de serviços da CONTRATADA, designados para a execução
do seu objeto, sendo a CONTRATADA 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.
Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste Contrato, observar as normas que integram
o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação
complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convenções Coletivas
de Trabalho das categorias envolvidas na execução dos serviços.
§ 1º - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações de
seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, considerada como exclusiva empregadora e única responsável por
qualquer ônus que o MUNICÍPIO venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou
reclamações.
§ 2º - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento da notificação/citação, qualquer reclamação trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a
serviços prestados no MUNICÍPIO.
§ 3º - Vindo o MUNICÍPIO a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregados da
CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estar á expressamente autorizado a, mediante simples
comunicação escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário para o
ressarcimento integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Em face
da insuficiência de créditos, o MUNICÍPIO poderá utilizar a garantia prestada ou acionar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira
responsabilidade, respondendo por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICÍPIO,
seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em
executá-lo, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e penalidades
previstas neste Contrato, resguardando-se ao MUNICÍPIO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a
responder por tais danos ou prejuízos.
§ 1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que
venha a ser assumido pelo MUNICÍPIO em decorrência do não cumprimento, pela CONTRATADA, de obrigações a
ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou
ressarcimentos efetuados pelo MUNICÍPIO a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas
processuais, honorários advocatícios e outros.
§ 2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas
contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do
MUNICÍPIO, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução,
diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao MUNICÍPIO a devida comprovação do acordo,
acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for
assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das
responsabilidades assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta cláusula.
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§ 3º - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do MUNICÍPIO,
nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem,
mediante a adoção das seguintes providências, até o limite necessário ao seu pleno ressarcimento:
a) Dedução de créditos da CONTRATADA, decorrentes dos serviços prestados;
b) Execução da garantia de fiel cumprimento do Contrato;
c) Medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
São condições de execução deste Contrato:
1. O prazo do contrato será de 06 (seis meses), a contar da data de assinatura do contrato, podendo tal prazo ser
revisto nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
2. Havendo paralisação justificada dos serviços, o prazo de execução será acrescido de tantos dias quantos os da
paralisação, sem qualquer custo adicional para o MUNICÍPIO.
3. A justificativa para a paralisação dos serviços deverá ser apresentada por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da ocorrência, sendo submetida à aceitação da Secretaria Municipal de Obras do MUNICÍPIO.
4. Os materiais de construção colocados no MUNICÍPIO pela CONTRATADA ficarão sob sua guarda e inteira
responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área dos serviços, senão em casos especiais e mediante
autorização escrita da Fiscalização.
5. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem empregados na execução dos serviços constituirão
encargo da CONTRATADA.
6. Os serviços contratados deverão ser executados simultaneamente nos espaços definidos na Cláusula Primeira
deste Contrato, após emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria requisitante, em conformidade com o
cronograma físico-financeiro.
7. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas de segurança e medicina do trabalho,
previstas na legislação vigente, com os devidos equipamentos de segurança, devendo ser adotadas todas e
quaisquer medidas para minimizar riscos assumindo a CONTRATADA, exclusiva responsabilidade por
quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados.
8. A CONTRATADA deverá executar os serviços e empregar materiais de acordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, na falta dessas, de acordo com as normas internacionais consagradas.
Os materiais empregados deverão observar também as normas dos fabricantes.
9. Os serviços executados e respectivos materiais empregados deverão ser garantidos nos termos da legislação
pertinente, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.
10. Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará à Municipal de Obras do MUNICÍPIO, que
realizem vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. A
vistoria será realizada conjuntamente pelo engenheiro da CONTRATADA, responsável técnico pelos serviços e
pelo MUNICÍPIO.
11. No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria realizada
em conjunto pelas partes contratantes, desde que estas não impeçam a utilização imediata e plena do espaço em
que os serviços foram executados.
12. Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos espaços/ambientes, o Termo de
Recebimento Provisório só será firmado após solução completa e definitiva dos problemas, no prazo
estabelecido pela fiscalização do MUNICÍPIO.
13. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e desde que não
haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos
serviços, sem prejuízo do disposto no Código Civil a respeito de garantia da empreitada de serviços de
engenharia.
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14. As medições dos serviços executados serão realizadas mensalmente, a contar da emissão da Ordem de Serviço
pela Comissão de Obras do MUNICÍPIO, de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado
pela CONTRATADA, somente sendo medidos serviços executados, observados os respectivos projetos,
especificações e preços de planilhas.
15. Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma para compensar outros
em atraso, desde que previamente autorizados pela Secretaria de Obras do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
I. A CONTRATADA obriga-se a:
1. Prestar os serviços dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, podendo o MUNICÍPIO recusar os
trabalhos que não estiverem de acordo com o previsto neste Contrato, e Projeto Básico/Memorial Descritivo;
2. Executar os serviços e utilizar materiais de acordo com as normas técnicas aplicáveis, especificações técnicas
deste contrato e do projeto básico;
3. Fornecer às suas expensas todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) para os seus empregados e
providenciar os equipamentos de proteção coletiva (EPCs) necessários, de acordo com as normas da ABNT e com a
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, instruindo seus empregados quanto às normas e procedimentos de
prevenção a acidentes do trabalho;
4. Fiscalizar o uso adequado dos EPIs e EPCs e o correto cumprimento das normas e medidas de segurança,
impondo sanções àqueles profissionais que se negarem a cumprir tais determinações;
5. Responsabilizar-se integralmente pelo ônus decorrente de infrações às leis de segurança do trabalho;
6. Providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos serviços, devendo constar
nome e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão. O uso
do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência no local de execução dos serviços;
7. Substituir às suas expensas, o empregado considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
MUNICÍPIO, assim como aquele que embaraçar ou dificultar a execução dos serviços, não utilizar corretamente o
crachá ou não se portar de modo adequado;
8. Manter os locais de serviço sempre limpos em condições salubres;
9. Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, necessários e suficientes à boa execução dos
serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de
acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados ao MUNICÍPIO ou a terceiros;
10. Utilizar na execução dos serviços, somente pessoas idôneas, treinadas, habilitadas e capacitadas, podendo o
MUNICÍPIO exigir o afastamento imediato de qualquer empregado da CONTRATADA que comporte de modo
inadequado, desrespeite as normas internas do MUNICÍPIO ou cometa falta que implique comprometimento na
qualidade dos serviços;
11. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços nos quais forem detectados
vícios, ou incorreções na execução dos serviços ou dos produtos e materiais empregados, imediatamente ou no prazo
estipulado pelo MUNICÍPIO;
12. Executar os serviços objeto deste Contrato com a devida cautela, de forma a garantir o conforto e a segurança
dos servidores e demais usuários dos edifícios do MUNICÍPIO;
13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados e atender às reclamações da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos;
14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do
trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços objeto deste Contrato, ou com estes
conexos;
15. Zelar para que seus empregados não permaneçam nas dependências do MUNICÍPIO fora do horário de
prestação dos serviços;
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16. Encaminhar à Secretaria Municipal de Obras, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura do
contrato, os documentos comprobatórios da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao registro da
obra no CREA e/ou CAU, com indicação de um responsável técnico;
17. Comprovar o vínculo do profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico, na data da assinatura do contrato,
no caso de ter sido apresentada e considerada para efeito de habilitação na licitação;
18. Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, de seguro,
higiene e Educação do trabalho, assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo
integralmente pelo ônus resultante das infrações cometidas;
19. Manter durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao MUNICÍPIO, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção desta contratação, bem como reapresentar os documentos
com prazo de validade expirado;
20. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no
preâmbulo deste Contrato, bem como as cláusulas deste, além das recomendações das normas NBR-5.410 e NB-79
da ABNT e demais pertinentes à presente contratação, preservando o MUNICÍPIO de qualquer demanda ou
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
21. Responder por todas as despesas diretas e indiretas referentes a prestação dos serviços.
22. Promover a garantia dos serviços e dos materiais utilizados, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos.
23. O Controle Tecnológico deverá seguir as normas do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais –
DER – MG, conforme o caso.
24. O controle Geométrico será feito em função do greide existente e dos equipamentos públicos já instalados no
bairro.
25. Realizar os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços que deverão ter execução
previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual;
26. Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus preços fixados mediante
prévio acordo, seguindo as tabelas oficiais e obedecendo os limites estabelecidos em Lei;
27. Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem
realizados sem autorização prévia da Fiscalização;
28. Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no mínimo 2 cópias;
29. Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização ambiental;
30. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das
obras e serviços;
31. Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços no
prazo contratual;
32. A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral
das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham
a ser cobrados;
33. A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação da obra, com as
seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971;
34. Obter junto à Prefeitura Municipal, se necessário, o alvará de construção e o alvará de demolição;
35. Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's
36. Cumprir todas as demais obrigações dispostas no edital ao qual o presente contrato se encontra vinculado, em
especial no termo de referência.

II. O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, o
por irregularidades constatadas;
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b) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe,
quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la;
c) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da CONTRATADA aos locais da prestação
dos serviços, devidamente identificados por meio de crachás;
d) Transmitir ao preposto da CONTRATADA , por meio da Secretaria Municipal de Obras, as instruções
necessárias à realização dos serviços, complementares ao Projeto Básico;
e) Expedir, nos termos do previsto no §2º da Cláusula Terceira, atestado de inspeção dos serviços executados;
f) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato;
g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Contrato;
h) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos termos aditivos que venham a ser
firmados.
CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O valor global deste Contrato é de R$ _______ (____________________), para o LOTE 01, conforme especificado na
Planilha de Preço/Proposta Comercial, apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório nº 072/2022, Tomada
de Preço nº 009/2022.
§ 1º - O preço referido no caput inclui todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução dos
serviços, especial mente os indicados na Planilha de Preço.
§ 2º - O pagamento será realizado mediante apresentação das medições mensais dos serviços, com data inicial
correspondente a da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observado o
projeto básico e a entrega do relatório mensal emitido pela CONTRATADA, conforme §2º da cláusula terceira deste
Contrato.
§ 3º- O pagamento será efetuado pelo Contratante em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, desde
que acompanhada da documentação.
§ 4º - Deverão ser discriminados na nota fiscal/fatura os valores referentes a materiais e equipamentos que
eventualmente não integrem a base de cálculo da retenção de Tributos.
§ 5º - Caso os valores não tenham sido discriminados na proposta comercial, a base de cálculo da retenção ficará
limitada aos percentuais mínimos previstos na legislação pertinente.
§ 6º - O MUNICÍPIO efetuará mensalmente os pagamentos dos serviços efetivamente executados e medidos.
§ 7º - A nota fiscal será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais,
especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.
§ 8º - O MUNICÍPIO, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que tange a valor dos
serviços prestados, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o
prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir da reapresentação/substituição do documento, desde que
devidamente sanado o vício.
§ 9º - Os pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO serão efetuados por meio de depósito em conta bancária a ser
informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.
§ 10º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
CONTRATADA, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou
paralisação da prestação dos serviços.
§ 11º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao MUNICÍPIO plena,
geral e irretratável quitação dos valores ali discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título,
tempo ou forma.
§ 12º - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos
futuros ou cobrados da CONTRATADA.
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§ 13º - A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa à última medição somente ocorrerá mediante a plena e
cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratualmente previstas, bem como a correção de todas as
pendências apuradas.
§ 14º - A CONTRATADA deverá manter atualizado, durante toda a vigência deste Contrato, o prazo de validade das
Certidões Negativas de Débito e do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, encaminhando cópia autenticada
destes documentos à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária.
10.01.03.15.452.0031.3064.44905100 recurso 268 ficha 1163
Parágrafo Único - O Município incluirá em suas propostas orçamentárias para os exercícios subsequentes, a previsão
dos créditos necessários para o pagamento desta despesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do
Município, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Para garantia do fiel cumprimento deste contrato a CONTRATADA deverá prestar garantia equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor total contratado, o que equivale a R$ ________ (___________________), dentre as
previstas no artigo 56 da Lei Federal nº. 8.666/93, como: caução em dinheiro ou título da divida pública, seguro
garantia ou fiança bancária. A CONTRATADA deverá apresentar a garantia em até 10 dias após a assinatura do
contrato, sob pena de rescisão, além da aplicação das sanções previstas neste contrato.
§ 1º - Na hipótese de majoração do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a complementar ou substituir
a garantia prestada, no mesmo prazo indicado no item acima.
§ 2º - Se o valor da garantia de execução for utilizado para o pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data em que for comunicada pelo Município.
§ 3º - O descumprimento dos prazos estipulados nos parágrafos anteriores acarretará a retenção dos créditos da
CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.
§ 4º - O valor da garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, indenizações, ressarcimentos e
por todas as multas impostas pelo Município à CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicação de multas em
valor superior ao da garantia prestada.
§ 5º - A devolução da garantia não exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa, civil e penal
decorrentes da execução deste Contrato.
§ 6º - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída, mediante solicitação por escrito, após o
termino do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido:
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I.

Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78,
da Lei nº 8.666/93.
II.
Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
III.
Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
§ 2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte
da CONTRATADA, o Município responderá pelo preço dos serviços em face dos trabalhos efetivamente executados
pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de
advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar, impedimento de contratar com o Município, e/ou
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com o previsto nos artigos
86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo-se o contraditório e a
ampla defesa.
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:
I.
0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento
de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.
II.
10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES
Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, a título
de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos
do art. 783 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de
responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo
MUNICÍPIO.
§ 1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da
CONTRATADA, o MUNICÍPIO poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua
titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou
interpor medida judicial cabível.
§ 2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não
exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao
MUNICÍPIO por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
O extrato deste Contrato será publicado no “Minas Gerais”, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e na Imprensa
oficial do Município de Lontra.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
As partes elegem o foro da comarca de São João da Ponte/MG, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só
fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.
Lontra – Estado de Minas Gerais, ___________________de 2022.

CONTRATANTE:
_______________________________________________________
Dernival Mendes dos Reis
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO:
_______________________________________________________
NOME:
CPF:

TESTEMUNHAS:

1ª - ___________________________________________________

2ª - ___________________________________________________

