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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020 

MODALIDADE: Tomada de Preço  

TIPO: Menor Preço Global 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.  

 

 

OBJETO – Contratação de empresa especializada para execução de obra de Quadra poliesportiva no 

Distrito de Palmital de Minas, Município de Cabeceira Grande (MG), em conformidade com as peças 

técnicas de Engenharia Civil relativamente ao Contrato de Repasse n.º 874695/2018, Operação n.º 

1057.905-47/2018, firmado entre o Município e a União Federal por intermédio do Ministério da 

Cidadania representado pela Caixa Econômica Federal para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos. 
 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
02.06.01.12.122.0011.2034.3.3.90.39.00 – Ficha 146 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0055.2036.3.3.90.39.00 – Ficha 176 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0056.1002.3.3.90.39.00 – Ficha 180 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

02.06.12.12.361.0056.1002.4.4.90.51.00 – Ficha 181 – Obras e instalações. 

 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA REUNIÃO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES 

DE PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

DIA: 03/03/2020 às 08:30 horas. 
 

Data limite para o cadastramento: até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas 

(art. §2º do art. 22 da 8.666/93). 

 

 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e todos os elementos que o integram, inclusive os demais 

projetos complementares, encontram-se disponíveis para conhecimento dos interessados na sede da 

Prefeitura de Cabeceira Grande, na sala da Superintendência de Compras e Suprimentos de Segunda 

a Sexta-Feira, em Horário de expediente, no endereço descrito abaixo:  

 

ENDEREÇO DA SESSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE – Praça 

São José, s/n.º, Bairro: Centro, Cabeceira Grande (MG);  

 

Esclarecimentos: através do telefone: (38) 3677 8044/8040 ou pelo e-mail: 

licitacaocabeceiragrande@hotmail.com 
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1 - PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE, Estado de Minas Gerais, por meio do 

Presidente da Comissão de Licitação o Sr. Iron Antônio de Souza, do secretário Edes Alves da Mata, e dos 

membros José Wagner Felipe Santiago, Simone de Fátima Alves e Lorena Cristine Ferreira Siqueira, 

designados pela Portaria n.º 2.043, de 02/01/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que se 

encontra aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, mediante regime de 

empreitada por preço global para contratação de empresa especializada para execução de obra de Quadra 

poliesportiva no Distrito de Palmital de Minas, Município de Cabeceira Grande (MG), em conformidade com 

as peças técnicas de Engenharia Civil relativamente ao Contrato de Repasse n.º 874695/2018, Operação n.º 

1057.905-47/2018, firmado entre o Município e a União Federal por intermédio do Ministério da Cidadania 

representado pela Caixa Econômica Federal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, 

Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus 

anexos. O procedimento licitatório será regido pelas normas contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho 

de 1.993, com as modificações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, pelas 

condições específicas deste edital e dos demais documentos que o integram. 

O Edital poderá ser obtido no Setor de compras e licitações, nos dias úteis, de 7:30 às 11:30 h e das 

13:00 às 17:00 h. ou pelo e-mail: licitacaocabeceiragrande@hotmail.com. 
Outras informações no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE – 

Praça São José, s/n.º, Bairro: Centro, Cabeceira Grande (MG);  ou pelo telefone: (38) 3677 8044/8040. 

  

AS EMPRESAS E OU REPRESENTANTES QUE ADQUIRIREM O EDITAL VIA INTERNET SE 

OBRIGAM A ACOMPANHAR O DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS – AMM E O SITIO 

DA PREFEITURA COM VISTAS A POSSÍVEIS ALTERAÇÕES. 

 

2 - OBJETO 

 

2.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução de obra de 

Quadra poliesportiva no Distrito de Palmital de Minas, Município de Cabeceira Grande (MG), em 

conformidade com as peças técnicas de Engenharia Civil relativamente ao Contrato de Repasse n.º 

874695/2018, Operação n.º 1057.905-47/2018, firmado entre o Município e a União Federal por intermédio do 

Ministério da Cidadania representado pela Caixa Econômica Federal para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos, em conformidade com as 

planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros e projetos anexos.  

 

2.2. Nos preços propostos, deverão estar inclusos todos os serviços, fornecimento de materiais e equipamentos 

que se fizerem necessários para o cumprimento do objeto, e de acordo com as especificações técnicas e 

projetos fornecidos. 

 

3 – DA FONTE DE RECURSO 

 

3.1. O recurso orçamentário para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação será suportado 

pela seguinte classificação orçamentaria:  

02.06.01.12.122.0011.2034.3.3.90.39.00 – Ficha 146 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0055.2036.3.3.90.39.00 – Ficha 176 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0056.1002.3.3.90.39.00 – Ficha 180 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

02.06.12.12.361.0056.1002.4.4.90.51.00 – Ficha 181 – Obras e instalações. 

mailto:licitacaocabeceiragrande@hotmail.com
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4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas interessadas CADASTRADAS até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, do ramo de atividade objeto deste processo. 

 

4.2. Não poderá participar da presente pessoa jurídica: 

 

4.2.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração; 

 

4.2.2. Em consórcio; 

 

4.2.3. Com falência declarada ou em liquidação judicial e extrajudicial; 

 

4.2.4. Que esteja impedido de licitar, em atraso com a entrega de obras neste Município ou em situação de 

inadimplência contratual; 

 

4.2.5. Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação direta ou indireta 

com o licitante. 

 

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

4.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para 

reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 

4.5. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS; 

 

4.6. É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa 

proponente, fato este que desclassificará todas as licitantes envolvidas.  

 

4.7. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela 

credenciada; 

 

4.7.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida por procuração, poderá representar mais de uma licitante, nesta 

licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas; 

 

4.8. Serão admitidas a participar da presente Tomada de Preços as empresas regularmente constituídas, com 

Capital Integralizado, até a data da entrega dos envelopes, no mínimo de 10% do valor integral da obra 

licitada e que tenha capacidade para satisfazer as condições previstas neste instrumento convocatório, 

cadastradas ou que tenha todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas. 

 

4.9. É expressamente vedada a formação de consórcios.  

 

5 - CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Para a abertura dos envelopes n.º 01 - Documentação e n.º 02 - Proposta Comercial, será 

facultativa, na reunião pública de julgamento do presente certame licitatório, a presença de um 
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representante da proponente licitante, o que, se fizer presente, deverá permanecer até o final da 

reunião. 
 

5.2 - O participante sem poderes de representação não terá legitimidade para defender os interesses da 

proponente licitante, assinar atas e solicitar consignação de observações que eventualmente julguem 

necessárias. 

 

5.3 - O participante com poderes de representação poderá, em qualquer fase do processo licitatório, tomar 

decisões relativas ao presente certame, inclusive desistência de interposição de recurso administrativo. 

 

5.4 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, no seu prazo de 

validade e abrangência de seu objeto, acompanhado de identidade ou outro documento de identificação de fé 

pública do representante: 

 

5.4.1 Procuração, pública ou particular, passada pelo licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao 

seu representante poderes para tornar as decisões que julgar necessárias, durante a licitação, sendo necessário o 

reconhecimento de firma no caso de procuração particular, juntamente com a comprovação da condição do 

outorgante; 

 

5.4.2 - Documento de constituição da empresa, quando se tratar de representante legal da proponente licitante. 

 

5.4.3 - Carta de Credenciamento, na conformidade do ANEXO III, deste Edital.  

 

5.5 - O não comparecimento do representante legal da proponente licitante ou do seu representante, 

devidamente credenciado ou a não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 

credenciamento não impedirá sua participação na licitação, mas acarretará a preclusão do direito de se 

manifestar durante a sessão e os procedimentos licitatórios. 

 

5.6 - Cada proponente licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da 

empresa, devidamente credenciado. Em sendo sócio da licitante, deverá comprová-lo apresentando cópia do 

contrato social e documento de identidade. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, 

poderá representar mais de uma proponente licitante. 

 

5.7 – Relação de documentos para credenciamento no dia da sessão (fora do envelope): 

- Carta de Credenciamento (modelo no Anexo III) 

- Cópia do documento oficial de identificação que contenha foto; 

- Procuração (no caso de representante, por meio de um dos itens 5.4.1) 

- Estatuto Social, contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial; 

 

6 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser entregues a comissão de licitação na 

abertura da sessão pública deste certame, no local, dia e horário estabelecido neste instrumento convocatório, 

em envelopes distintos, colados e indevassáveis e rubricados nos fechos, contendo em sua parte externa, as 

seguintes informações: 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA 

GRANDE (MG) 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA 

GRANDE (MG) 
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PROCESSO A. LICITATORIO N.º ____/2020 

TOMADA DE PREÇO N.º _______/2020 

 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO 

 

Razão Social........................................................ 

CNPJ N.º.............................................................. 

Endereço Completo do Licitante:.......................... 

 

Data e Hora da Abertura: __/___/___ às ___ horas 

 

PROCESSO A. LICITATORIO N.º ____/2020 

TOMADA DE PREÇO N.º _____/2020 

 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

 

Razão Social....................................................... 

CNPJ N.º............................................................. 

Endereço Completo do Licitante:.......................... 

 

Data e Hora da Abertura: __/___/___ às ___ horas 

 

6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, desde que recebidos no 

protocolo da Seção de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande até o dia e horário marcado 

para abertura da sessão pública. 

 

7 - DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Esse envelope deverá ser apresentado da seguinte forma: Envelope 1 - “DOCUMENTAÇÃO”, 

em 01 (uma) única via, contendo os documentos relacionados a seguir, os quais deverão ser 

apresentados em cópias autenticadas por cartório competente ou publicação oficial, ou ainda por 

membro da CPL. 
 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

I - Registro comercial e alterações posteriores, no caso de empresa individual; 

 

II - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

III - Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

 

IV - Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

 

7.3. REGULARIDADE FISCAL: 

 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

II - Certidão Conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, expedida pela Receita 

Federal do Brasil – RFB no site: (www.receita.fazenda.gov.br); compreendendo INSS; 

 

III - Certidão de Débitos Tributários para com a Fazenda Estadual, da sede do licitante; 

 

IV - Certidão de Débitos Tributários para com a fazenda Municipal ou Distrital da sede do licitante; 
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V - Certidão de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990. 

 

VI - Certidão de Débitos Trabalhistas – CND – nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, 

de 2011), emitida pelo TST. 
 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

I - Certidão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) - acompanhada da prova de 

regularidade da empresa licitante e dos seus responsáveis técnicos.  

a) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrada no CREA ou CAU do 

Estado de Minas Gerais, deverá ser apresentado o registro do CREA do estado de origem, devendo ser 

providenciado da vencedora a inscrição e a apresentação do visto do CREA-MG, antes da assinatura do 

contrato. 

 

II - Atestado(s) de Capacidade Técnica OU certidão(ões), devidamente registrada(s) no CREA em nome 

do profissional responsável que responderá pela empresa licitante, o objeto desta licitação, que 

comprove(m) a execução, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, de obras similares às descritas no Projeto 

Básico. Deverá constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s) certidão(ões) 

expedida(s) pelo CREA,  conforme o Anexo I ou contendo em destaque, os seguintes dados: 

 

a) Data de inicio e termino das obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa 

jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados; 

 

b) Comprovação de a licitante possuir na data da abertura dos procedimentos licitatórios, profissional de 

nível superior, com capacitação técnica para execução dos serviços, devidamente reconhecidos pelo 

CREA, detentores de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ou certidão citada no item anterior, 

profissionais esses que deverão ser os Responsáveis Técnicos pelo serviço.  

 

c) Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado a qualquer tempo, serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome do próprio 

RT, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.  

 

III - Atestado de Visita Técnica fornecido pela Prefeitura ou Declaração - conforme modelo anexo ao 

Edital, de que o licitante, por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim, 

vistoriou os locais onde serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à 

sua execução OU Declaração formal, assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penalidades da lei, 

de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo 

total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avencas técnicas ou financeiras com o Município (Anexo IX ou X). 

 

a) Para os interessados, a Visita Técnica será realizada conforme previa marcação de data, devendo o 

Responsável pela visita apresentar-se com os devidos documentos que atestem sua ligação com a 

empresa, dirija – se ao Setor de Compras desta Prefeitura, de segunda a sexta-feira, de 07:30 às 11:30 

e de 13:00 as 17:00, onde estará a disposição um representante (engenheiro) da Prefeitura de 

Cabeceira Grande para o acompanhamento. 
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b) Poderá ser realizada a visita técnica no período de no máximo até o segundo dia útil anterior  a 

data prevista para a abertura dos envelopes de Habilitação, porém essa deverá ser agendada com o 

responsável pelo projeto no telefone (38) 3677-8040 / 8044, no setor de licitações, sendo que o 

transporte será por conta da empresa interessada. 

 

7.5.  QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA: 

 

I - Comprovação de que a licitante possua capital social devidamente integralizado, até a data da entrega 

dos envelopes, de no mínimo 10% do valor total do objeto ao qual esteja concorrendo. 

a) A averiguação da situação econômico financeira da licitante será procedida mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 

 

1 - Balanço Patrimonial referente ao ultimo exercício social, já exigível e apresentado na forma da 

Lei, observando o que segue: 

 

1.1 - Balanço Patrimonial devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do estado ou Distrito 

Federal; OU 

 

1.2. Balanço Patrimonial devidamente AUTENTICADO na Junta Comercial do estado ou Distrito 

Federal, com o pertinente Termo de Abertura e Encerramento; 

 

2 - Será considerado valido o Balanço Patrimonial do exercício anterior (por exemplo, 2017) ao ultimo 

exercício social, até 30 de junho do ano fluente, de acordo com as orientações do Sistema Unificado de 

Cadastramento de Fornecedores –SICAF, independentemente do tipo de constituição da pessoa jurídica; 

após essa data, isto é, após 30 de junho, somente será considerado e aceito o Balanço Patrimonial do 

exercício imediatamente anterior (por exemplo 2018), objetivando garantir a isonomia dos participantes 

no processo administrativo licitatório.  

 

3- Na ocorrência de inatividade, devidamente comprovada (certidão de inatividade), da empresa 

proponente no exercício em que deveria apresentar o Balanço Patrimonial, será admitida a apresentação 

do Balanço Patrimonial do último exercício anteriormente ao período de inatividade; em se tratando de 

empresa proponente recém-constituída, notadamente que tenha iniciado suas atividades no exercício em 

que se realizar a licitação, poderá haver a apresentação do Balanço de Abertura.  

 

II - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 

últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão, no caso de 

Certidão Cível, deverá conter especificamente em seu corpo: Concordata preventiva, concordata suspensiva, 

recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência. 

 

7.6. DECLARAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

I – Termo de compromisso – Anexo II; 

 

II - Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-

de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93). Anexo V; 

 

III - Declaração de inexistência de Fato impeditivo à habilitação – Anexo VI; 

 

IV – Declaração de quadro societário – Anexo VIII; 
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VII – Certificado de registro cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande – MG, 

através do Setor de licitações; 

 

7.7. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADOS: 

 

7.7.1. No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, que queiram usufruir dos benefícios 

estabelecidos pela Lei 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, deverá ser apresentada os seguintes 

documentos:  

 

I - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - modelo Anexo VI  

 

II – Certidão de Enquadramento de ME ou EPP (Certidão Simplificada), emitida pela Junta 

Comercial do Estado sede da licitante (conforme Instrução Normativa nº. 103, de 30 de abril de 2007 

do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC), datada no atual exercício; 
 

7.7.1.1. As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

arrolada nos subitens anteriores, mesmo que apresentem alguma restrição. 
 

 

7.7.1.2. Havendo Alguma Restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Licitante for 

declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito, e para emissão de certidão 

negativa ou positiva com efeito de certidão negativa (Redação dada pela Lei Complementar n.º 155 de 2016). 

 

7.7.1.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções. 

 

7.8. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão 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 entrega. 

 

7.9. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados ao Presidente ou aos membros da comissão para a autenticação. 

 

7.10. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, 

ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

 

7.11. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser 

datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura da Tomada de Preço. 

 

7.12. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto 

neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

7.13. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada. 

 

7.14. Na apresentação da documentação, a licitante deverá observar o seguinte: 

a) Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com nº 

CNPJ e endereço respectivo;  
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b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela 

própria natureza/legislação forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou de acordo 

com a legislação da vigência;  

d) Se a licitante for a matriz e a fornecedora/prestadora for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente ou vice-versa;  

 

7.14.1. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, 

industrial e de prestação de serviços da empresa. 

 

8 - PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

8.1. A apresentação da proposta comercial no presente certame licitatório será considerada como 

evidência de que a proponente licitante examinou completamente o instrumento convocatório e todos 

os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, 

através dos órgãos competentes, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso e 

considerar que este instrumento convocatório lhe permitiu preparar a proposta comercial de maneira 

completa e totalmente satisfatória. 
 

8.1. A proposta deverá ser apresentada em uma única via, dentro do envelope n.º 02 – “PROPOSTA 

COMERCIAL”, processada em computador, com identificação do proponente, nº. do CNPJ, endereço, 

telefone e assinada pelo seu representante, devidamente identificado e qualificado, e em modelo próprio em 

que conste:  

 

8.1.1. A especificação clara e detalhada dos serviços, observadas as especificações indicadas no Projeto Básico 

deste Edital. 

 

8.1.2. A descriminação dos serviços a serem executados, conforme modelo as Planilhas Orçamentarias, 

contendo a especificação dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários e preços totais; 

 

8.1.3. Composição da Taxa e Despesas Indiretas – B.D.I – Modelo Anexo XII. 

 

8.1.4. O Cronograma Físico-Financeiro Provisório, detalhando o prazo para execução dos serviços e as etapas 

componentes; 

  

8.2. O licitante poderá apresentar proposta comercial com base nos valores das planilhas em anexos. 

 

8.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital. 

 

8.4. - O preço deverá ser cotado considerando-se a execução do objeto licitado no Município de Cabeceira 

Grande, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, combustíveis, motorista, 

tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios, mão-de-obra, 

ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e 

quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços objeto desta licitação. 

 

8.5. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública da Tomada de Preço. 
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8.6. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de 

sua proposta comercial. 

 

8.7. Carta de apresentação de proposta conforme ANEXO VII, juntamente com os demais documentos 

necessários de planilhas. 

 

9 – PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

9.1. O prazo máximo para a execução das Obras/Serviços e do contrato objeto deste Edital é de 02 (dois) 

meses, contados a partir da data da emissão da ordem de inicio dos serviços expedida pela Prefeitura 

Municipal de Cabeceira Grande. 

 

9.2. O prazo da vigência do contrato será de 02 (dois) meses prorrogáveis em conformidade com a Lei nº 

8.666/93. 

 

8.5. O prazo de início de execução do objeto deverá ser no máximo de 15 (quinze) dias a partir da Ordem de 

Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande. 

 

9.4. O prazo da de validade das propostas não poderá ser menor que 60 (sessenta) dias, da data da abertura da 

Licitação.  

 

9.5. O prazo da assinatura do contrato será de até 10 (dez) dias da convocação do vencedor.  

 

9.6. É facultado à PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE, quando o convocado não assinar o “termo de 

contrato” ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

 

9.7.  As medições serão realizadas mensalmente, mais precisamente no último dia útil de cada mês. Feita a 

medição, a proponente licitante vencedora do presente certame apresentará, obrigatoriamente sob pena de 

cancelamento do contrato e aplicação das demais sanções, nota fiscal e o pagamento será efetuado em até 30 

(trinta) dias após à aprovação das medições. 

 

9.9 – Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução da obra, ainda que a 

requerimento do interessado.  

 

10 – DO JULGAMENTO DOS ENVELOPES – SESSÃO PÚBLICA 

 

10.1. A Comissão Permanente de Licitação, em local, dia e hora fixados neste ato convocatório, 

receberá os Envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” devidamente 

rubricado no lacre pelo representante legal do proponente licitante e concorrentes. 
 

10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

 

10.3. Na sessão inicial se procederá, após a apresentação das credenciais e da carteira de identidade 

dos representantes dos proponentes, a abertura e julgamento do Envelope 1 - “DOCUMENTAÇÃO”, 

podendo a Comissão de Licitação recusar os documentos de qualquer dos licitantes proponentes por 
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considerá-los ilegais, não autênticos e inabilitá-los, caso em que o proponente licitante terá o 

Envelope 2 - “PROPOSTA COMERCIAL” devolvido devidamente fechado, na presença dos demais 

licitantes. A documentação constante no Envelope n.º 01, ficará em poder da Prefeitura Municipal de 

Cabeceira Grande.  

 

10.4. Em seguida, após habilitar ou inabilitar qualquer licitante proponente, e transcorrido a fase 

recursal, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura e julgamento do Envelope 2 - 

“PROPOSTA COMERCIAL”, devendo rubricá-lo juntamente com os representantes dos licitantes 

proponentes e demais concorrentes.  

 

10.5. Na hipótese de constatarem-se erros aritméticos na proposta comercial, estes serão corrigidos 

da seguinte forma: 
 

10.5.1 - Se houver discrepância entre a multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário 

prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão Permanente de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, 

caso em que a proposta comercial será desclassificada. 

 

10.5.2 - Se houver discrepância entre os valores em algarismos e por extenso, este último prevalecerá. 

 

10.5.3 - O valor estabelecido na proposta comercial será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação, de 

acordo com o procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como aceito. 

 

10.6. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

 

10.7. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão. 

 

10.8. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão e marcará 

nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. 

 

10.9. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão rubricados por todos 

os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão guardados na respectiva Seção. 

 

10.10. Não serão tomadas em consideração vantagens não previstas neste ato convocatório, bem como não 

serão aceitas propostas que contenham alternativa de preços. 

 

10.11. A Comissão de Licitação poderá solicitar aos concorrentes quaisquer esclarecimentos que julgar 

necessários à correta avaliação da documentação apresentada, bem como realizar as diligências necessárias à 

comprovação das informações fornecidas. Os esclarecimentos serão solicitados e prestados por escrito, e 

nenhuma complementação ou modificação do conteúdo da proposta ou dos preços cotados será solicitada ou 

permitida. 

 

11– DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

11.1 - O julgamento desta LICITAÇÃO obedecerá o MENOR PREÇO GLOBAL. Será considerada 

vencedora do presente certame licitatório, a proponente licitante que apresentar o menor preço para 

execução do item do objeto ora licitado.  
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11.2 - Porventura ocorra empate entre dois ou mais licitantes proponentes, a Comissão Permanente 

de Licitação procederá ao sorteio no ato do julgamento e na presença dos licitantes proponentes. 
 

11.3. Os preços devem estar de acordo com a Planilha Orçamentaria não sendo aceito, em hipótese alguma, os 

valores serem maiores que os itens das Planilhas Orçamentarias deste Edital. 

 

11.4. Se houver apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 

compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

11.5. Os envelopes nº 02, ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de até 10 (dez) dias úteis 

contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação. 

 

12 – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

12.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes habilitação, e por qualquer licitante no prazo de 

02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes habilitação, dirigidas ao Presidente da 

CPL da Prefeitura de Cabeceira Grande -MG, devendo ser protocolizadas na Divisão de Protocolo, à Praça 

São José, s/n, - Centro - Cabeceira Grande -MG, devendo a Administração Publica Municipal, julgar e 

responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.. 

 

12.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação 

das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 

12.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato da Sessão, as quais serão reduzidas a 

termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

 

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

 

12.6. O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. A Comissão de Licitação indicará a vencedora do presente certame e decorrido o prazo para 

apresentação de recursos administrativos, se nenhum for interposto ou se interposto julgado improcedente, 

todo o processo será submetido à apreciação da autoridade superior competente que homologará a decisão da 

Comissão ou a rejeitará, adjudicando o objeto desta licitação à proponente licitante que a seu critério reunir 

melhores condições de atender aos interesses do Município, ou ainda revogá-la ou anulá-la em despacho 

motivado. 

 

14 – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
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14.1. A obra será recebida pela Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, através da Secretaria de 

Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos, após verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, obedecendo os termos do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, e suas sucessivas alterações posteriores. 
 

14.2. O objeto deverá ser executado no âmbito do Município de Cabeceira Grande -MG. 

 

14.3. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este edital não exime a contratada 

da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

 

14.4. A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem 

efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito 

 

14.5. A Prefeitura reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com as especificações e 

condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou 

rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

14.6. Do recebimento provisório e definitivo: 

 

14.6.1.  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

 

14.6.2. No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações 

consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos 

ajustes; 

 

14.2.3. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, após o decurso do 

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

 

14.2.4. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados. 

 

15 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

15.1. Como garantia de execução do contrato, a Contratada deverá proceder à entrega na Tesouraria da 

Prefeitura de Cabeceira Grande a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, 

cabendo à proponente licitante optar por qualquer das modalidades de garantia descritas no art. 56, da 

Lei 8.666/93. 

 

15.1.1. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do 

contrato. 

 

15.2. A garantia de Execução do Contrato será liberada após o cumprimento total do Contrato e emissão, pela 

Prefeitura de Cabeceira Grande do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

15.3. A Contratada Deverá: 
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15.3.1. Executar dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 

ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Cabeceira Grande. 

 

15.3.2. Assegurar até o recebimento definitivo da Prefeitura a proteção e conservação de tudo que já tiver sido 

executado.  

 

15.3.3. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, 

apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura. 

 

16 – PAGAMENTO 

 

16.1. As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no 

processo pela área competente da Prefeitura de Cabeceira Grande, sob as rubricas 

02.06.01.12.122.0011.2034.3.3.90.39.00 – Ficha 146 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0055.2036.3.3.90.39.00 – Ficha 176 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0056.1002.3.3.90.39.00 – Ficha 180 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

02.06.12.12.361.0056.1002.4.4.90.51.00 – Ficha 181 – Obras e instalações. 

 

16.2. Feita a medição, a contratada apresentará, obrigatoriamente sob pena de cancelamento do 

contrato e aplicação das demais sanções, nota fiscal e o pagamento decorrente da concretização do objeto 

desta licitação será efetuado pela Tesouraria Municipal, por processo legal, após a apresentação dos 

documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento definitivo da parcela 

solicitada ou da medição do serviço, conforme o caso. O pagamento será realizado através de 2 (duas) 

medições conforme cronograma. 

 

16.2.1. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

16.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

 

16.4. A liberação da última fatura somente será efetuada após o recebimento definitivo da obra e/ou serviço, a 

apresentação da guia de quitação das taxas de energia elétrica e água ser for o caso, e a comprovação de 

regularidade fiscal da empresa e relativa aos encargos sociais. 

 

17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. Recusando o proponente licitante vencedor/adjudicatário a assinar o contrato no prazo previsto 

neste edital, ou ainda, após assinado não executá-lo totalmente, a Administração Pública Municipal 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades, não necessariamente na ordem, 

garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 

 

17.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 

justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade competente, até o 2º 

(segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material; 

 

17.1.2. Não acolhida à justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-á a multa 

nos seguintes termos: 
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I – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato ou da Nota de 

Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo: 

a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa; 

b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da sanção 

prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o Contrato rescindido 

ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso; 

 

17.1.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das 

demais, as seguintes sanções: 

 

I – Advertência; 

II – Multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho; 

III – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no item 3, onde caberá no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação do ato, pedido de reconsideração; 

IV – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira 

parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o 

valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Cabeceira 

Grande e cobrado judicialmente; 

V – À licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de Registro de Preços ou Contrato, 

receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será 

encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração convidar a aceitar o 

Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as 

mesmas condições da vencedora. 

 

17.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA DE CABECEIRA 

GRANDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas prevista neste edital. 

 

17.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 

 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. 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. 

 

18.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome na Tomada de 

Preço, assumindo como firme e verdadeira sua proposta. 

 

18.3. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Presidente da CPL poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
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18.4. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, de 

modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado 

especificado e válido. 

 

18.5. O Presidente da comissão de licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 

durante a tramitação do certame e em especial na Sessão, relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

 

18.6. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 

autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Presidente da Comissão de 

Licitação ou pelos membros; 

 

18.7. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 

proposta. 

 

18.8. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

 

18.9. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura Municipal 

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. 

 

18.10. A Prefeitura de Cabeceira Grande poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 

 

18.11. A contratada responderá civilmente por quaisquer danos causados em bens da Prefeitura, cabendo 

reparo e indenização, na forma da lei.  

 

18.12. Cópia deste instrumento convocatório poderá ser obtida junto à Comissão de Licitação da Prefeitura de 

Cabeceira Grande, na sede desta prefeitura, no endereço Praça São José s/n.º - Centro- Cabeceira Grande 

(MG), no horário de 7:30 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas e de segunda-feira à sexta-feira. 

 

18.13. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do telefone (38) 3677 

8040/8044 – por e-mail: licitacaocabeceiragrande@hotmail.com ou no endereço citado no item anterior. 

 

18.14. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões 

oriundas desta licitação.  

Cabeceira Grande-MG, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

________________________________________ 

IRON ANTONIO DE SOUZA 
Presidente da CPL 

mailto:licitacaocabeceiragrande@hotmail.com
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ANEXO I 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 
 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita 

no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], 

prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no 

CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa 

Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a 

__/__/__): 

 

 SERVIÇO EXECUTADO: (descrever a prestação dos serviços) 

 

 VALOR TOTAL POR ________(R$):.................................. (se possível). 

 

 

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 

satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de ________ 

 

 

 

___________________________________________ 

[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo / Telefone 

 

(apresentar em papel timbrado da empresa que atestou a capacidade técnica) 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CABECEIRA GRANDE-MG. 

 

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os serviços de que trata o Edital 

da TOMADA DE PREÇOS Nº ______/2020 pelos preços constantes da nossa PROPOSTA DE 

PREÇOS – ENVELOPE “2”, e de acordo com o especificado no Edital e seus Anexos e ainda: 

 

a) Declaração da própria empresa atestando que buscou junto a Prefeitura de Cabeceira Grande-

MG, conhecimento necessário da região, bem como de que tem ciência das condições locais, 

suas características e dificuldades, para a elaboração das propostas e fiel cumprimento dos 

serviços objeto de que trata este certame, declinando o nome do Coordenador Técnico da 

empresa licitante, responsável pela execução do objeto de que trata esta licitação. 

b) Declaramos plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases da 

licitação. 

c) Declaramos a assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição às 

condições estabelecidas no presente Edital. 

d) Reconhecemos o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer 

tempo a execução dos serviços mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados, na forma da Lei.  

e) Concordamos em firmar o contrato para execução dos serviços relacionados na presente 

proposta pelos respectivos preços se para isso formos notificados pela Administração 

Art. 12, inciso I e VI, da Lei 8.666/93. 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de _________ 

 

 

        _________________________________________________ 

NOME DA EMPRESA LICITANTE 

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA 

Endereço, telefax e telefone para contato 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO III 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CABECEIRA GRANDE-MG. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

 

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) ________________, inscrito (a) no CPF 

sob o nº __________, identidade nº ___________, expedida por _____________, como representante 

da licitante ____(nome da empresa)__________ inscrita no CNPJ sob o n°_______________ para 

participar da licitação acima referida, na qualidade de representante legal a quem se outorga poderes 

para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e 

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de 

recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação 

ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de _________. 

 

 

______________________________ 

LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is)) 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

A CARTA ESCRITA NO MODELO ACIMA DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS 

ENVELOPES, JUNTAMENTE COM UMA CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO 

SOCIAL E PROCURAÇÃO (COM FIRMA RECONHECIDA) QUE COMPROVE A 

LEGITIMIDADE DE PODERES DA PESSOA QUE TIVER ASSINADO O 

CREDENCIAMENTO. ENTREGAR, JUNTAMENTE COM A CARTA DE 

CREDENCIAMENTO, A CÓPIA SIMPLES DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO 

REPRESENTANTE DESIGNADO. 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

(FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

 

A _______(RAZÃO SOCIAL)_________, inscrita no CNPJ/MF____(Nº)_____, por 

intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da Lei, ser 

microempresa /empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 

 

 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de _________ 

 

 

 
________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ 

NOME REPRESENTANTE 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

DEVERÁ SER ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU 

PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA PODERES OUTORGADOS PARA 

TANTO, APRESENTADA NO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES  

 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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A N E X O V  

 

 

 

DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

 

A ................................., inscrito no CNPJ sob o n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º............................ e do CPF n.º ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

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

 

Cidade/Estado _________de ___________________de _________. 

 

 
________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ 

NOME REPRESENTANTE 

 

 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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A N E X O VI  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 

Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de ___________ 

 

 

 
________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ 

NOME REPRESENTANTE 

 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de _________ 

 

Senhor Presidente, 

 

Após termos conhecimento de todos os documentos da Tomada de Preços em referencia, 

vimos submeter à apreciação desta Comissão Permanente de Licitação nossa Proposta Comercial, 

conforme especificações, projeto, planilhas e cronograma físico-financeiro, referente à contratação de 

empresa especializada para execução de obra de Quadra poliesportiva no Distrito de Palmital de 

Minas, Município de Cabeceira Grande (MG), em conformidade com as peças técnicas de 

Engenharia Civil relativamente ao Contrato de Repasse n.º 874695/2018, Operação n.º 1057.905-

47/2018, firmado entre o Município e a União Federal por intermédio do Ministério da Cidadania 

representado pela Caixa Econômica Federal para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos. 

Certificamos-lhes que todos os documentos foram examinados, não havendo nada a 

acrescentar sobre os mesmos, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou 

omissões na preparação desta proposta.  

Declaramos conhecer todas as condições exigidas nesta Tomada de Preços, bem como os 

termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma. 

 

A importância total de nossa proposta para execução do objeto mencionado, calculada de 

acordo com as quantidades descritas na planilha é de R$ ..................(...........................................). 

  

O prazo para execução da obra será de conformidade com o especificado no Edital. 

  

No caso de adjudicação e homologação do objeto desta Tomada de Preços, concordamos em 

assinar o contrato no prazo estabelecido pela Prefeitura de Cabeceira Grande. 

 

As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de abertura e julgamento das propostas comerciais. 

 

Atenciosamente,  

 

______________________________ 

LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do se(s) representante(s) legal (is) 

 

 A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE FORMA QUE 

IDENTIFIQUE A PROPONENTE. INCLUSIVE PARA AS PLANILHAS QUE VÃO 

ACOMPANHAR.  

 APRESENTAR JUNTAMENTE COM CALCULO DO BDI 
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ANEXO VIII 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º 001/2020 

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020 

 

 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa não possui em seu quadro 

societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista. 

 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de __________ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(nome/cargo/assinatura) 

 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO IX 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°. 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2020 

 

 

Objeto: ________________________________________________________________. 

 

 

Atesto, para os devidos fins, em atendimento ás exigências do Processo Administrativo 

Licitatório nº _____/2020, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº _______/2020, que o a 

empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF sob o 

n.º ........................., compareceu ao local das obras em ____/____/____, tendo tomado conhecimento 

de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto do certame 

licitatório em epígrafe, obedecendo assim o art. 30, inc. III da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 

1.993 e suas alterações posteriores. 

 

Cidade/Estado _________de ___________________de __________. 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

Engenheiro da Prefeitura  

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

Representante da empresa 

 

 

 DECLARAÇÃO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA 

GRANDE (CASO REALIZADO AVISITA TÉCNICA – Conforme edital no item 7.4, 

III). 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO X 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°. 001/2020 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2020 

Objeto:  

 

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL do referido processo, 

conforme estabelecido no item 7.4, III, que tenho pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes ao local onde será realizado a obras em epígrafe, me responsabilizando 

por sua execução e pela fiel observância da execução do objeto de acordo com os projetos, 

memoriais e especificações técnicas, quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha 

orçamentária. Assumindo total responsabilidade por esse fato ressaltando que não utilizarei 

qualquer questionamento futuro que ensejem avencas técnicas ou financeiras com o Município em 

decorrência da não realização da visita técnica acompanho pelo engenheiro responsável da 

Prefeitura.  

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentação técnica deste Edital, tomando 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

do objeto desta Tomada de preços, sendo detentora de todas as informações relativas à sua 

execução. 

Cidade/Estado _________de ___________________de __________. 
 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

Representante da empresa 

 

 

 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO XI 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS 

Nº _____________/2020 

 
CONTRATO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CABECEIRA GRANDE-MG E A EMPRESA _________________- 

CNPJ: ___________________. 

 

 

Aos ________ do mês de ___________ de dois mil e __________ a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABECEIRA GRANDE – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.603.707/0001-55, com sede 

administrativa à Praça São José, s/nº, Bairro: Centro – CEP: 38.625-000 na cidade de Cabeceira Grande – MG, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Odilon Oliveira e Silva, brasileiro, unido 

estavelmente, agente político, residente e domiciliado na Rua Juvêncio Martins Ferreira, n.º 595, no Distrito de 

Palmital de Minas - Cabeceira Grande – MG, inscrito no CPF sob nº ______________, doravante 

simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa __________________, inscrita no CNPJ sob nº 

___________________, localizada à Rua ________ , nº _________ – Bairro: ___________  – 

CEP:_________, Cidade: __________ - ____Estado_____, neste ato representado pelo Sr. (a) __________, 

portador da Cédula de Identidade RG nº __________ - SSP/_______ e CPF nº ____________, denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo de CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os 

direitos e obrigações das partes na execução das Obras/Serviços, autorizados pelo Processo Administrativo 

Licitatório n.º _________/2020, Tomada de Preços n.º ______/2020, submetendo os mesmo nos termos da 

lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas alterações e mediante as cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUES ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

§ 1º Este contrato tem como objeto a ________________________________________________, 

conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico, Edital e seus anexos.   

 

§ 2º Integram e contemplam o presente Contrato independentemente de transcrição, para todos os fins de 

direito, o Edital da Tomada de Preços n.º________/2020, a proposta, anexos e os todos os documentos que o 

acompanham. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA –- DO REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

§ 1º Os serviços ora contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço global.  

 

§ 2º Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 

fases da execução da obra e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação 

desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 

 

§ 3º. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação 

e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

 

§ 4º. A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências 

e implicações, próximas ou remotas. 
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§ 5º. Caberá à Fiscalização do CONTRATANTE, formada por dois ou mais representante da Administração, 

designada pela autoridade competente, o seguinte: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva da obra, verificando sua 

perfeita execução em conformidade com as especificações e normas fixadas pela licitação; 

b) Promover, com a presença de representante da CONTRATADA, as medições e avaliações; decidir as 

questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas 

decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 

c) Comunicar a PREFEITURA, as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à 

CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 

d) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, que se encontre lotado no 

canteiro de obras prejudicando o bom andamento dos serviços; 

e) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e 

fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar correção das imperfeições verificadas; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS 

 

§ 1º. Pela execução da obra estipulado na Cláusula primeira a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO 

a importância de R$ _________ (_________). 

 

§ 2º. Somente será permitido aditivo até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal n.º 

8.666./93. 

 

§ 3º. O pagamento será realizado após cada medição realizada pela PREFEITURA DE CABECEIRA 

GRANDE e pelo ÓRGÃO CONCEDENTE, com a efetiva entrega da NF/Fatura pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE e conforme proposta apresentada na Tomada de Preços n.º ______/2020, tomando por 

base o preço unitário e a metragem construída. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega 

da nota fiscal. 

 

§ 4º. As medições serão realizadas mensalmente pela PREFEITURA e pelo Órgão Concedente. 

 

§ 5º. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução dos serviços, ainda que a 

requerimento da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

§ 1º. O prazo máximo para a execução e entrega do objeto deste CONTRATO é de 2 (dois) meses, a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PREFEITURA, podendo ser prorrogado conforme a 

legislação aplicável segunda a Lei nº 8.666/93, comprovados os motivos elencados, para tal prorrogação.  

 

§ 2º. Executado o contrato, seu objeto será recebido em carácter definitivo, pela comissão responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes contratantes, no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita pela CONTRATADA. 

 

§ 3º. Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento pela empresa da 

Ordem de Serviço emitida pela PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

Parágrafo único.  As despesas decorrentes com a execução da presente licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária própria, consignada no Orçamento vigente, sob a classificação orçamentária:  
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02.06.01.12.122.0011.2034.3.3.90.39.00 – Ficha 146 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0055.2036.3.3.90.39.00 – Ficha 176 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

02.06.12.12.361.0056.1002.3.3.90.39.00 – Ficha 180 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

02.06.12.12.361.0056.1002.4.4.90.51.00 – Ficha 181 – Obras e instalações. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES CABÍVEIS E O RESPECTIVO VALOR DAS MULTAS 

 

§ 1º. O inadimplemento por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e disposições deste 

CONTRATO, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativo aos serviços já executados, a 

critério do CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, à 

CONTRATADA às penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666 de 21.06.93. 

 

§ 2º. O CONTRATANTE poderá valer-se das disposições constantes no “caput” desta cláusula se a 

CONTRATADA contrair obrigações para com terceiros que possam de certa forma, prejudicar a execução do 

objeto ora contratado, bem como: 

 

a) Retardar, injustificadamente, o início dos trabalhos por mais de 15 (quinze) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviços autorizando o início dos mesmos; 

b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do 

CONTRATANTE na continuidade dos mesmos, quando então, serão aplicadas as penalidades 

pertinentes; 

  

§ 3º O CONTRATADO ficará sujeito, no caso de falhas injustificadas, assim consideradas pelo MUNICÍPIO, 

de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a) 0,5 % (cinco décimo por cento) sobre o valor da parcela definida no Cronograma Físico Financeiro (saldo 

remanescente da execução), por dia de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos 

estabelecidos, aferida mensalmente, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso para o recebimento da Ordem 

de Serviço, até o limite de 10 (dez) dias de retardamento;  

 

c) Multa de 2,5% (dois por cento e cinco décimos) até 5% (cinco por cento) do valor ora ajustado, pelo não 

cumprimento de quaisquer condições do Contrato, que será fixada pelo representante legal do 

CONTRATANTE.  
 

d) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência; 

 

e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos 

causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “d”. 

 

§ 4º. O MUNICÍPIO, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra o 

crédito gerado pelo CONTRATADO, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.  
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§ 5º. O CONTRATADO deverá efetuar o pagamento de qualquer multa contratual, perante o Setor financeiro 

do MUNICÍPIO, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da intimação, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

§ 6º. O MUNICÍPIO, cumulativamente, poderá ainda: 

 

a) reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pelo CONTRATADO, a 

obrigação a que esta tiver dado causa; 

b) reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou, abater diretamente do 

pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;  

c) advertir por escrito qualquer conduta e/ou fornecimento julgado inadequado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Parágrafo único. Constituem obrigação específica de a CONTRATADA manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no respectivo Processo Administrativo de Licitação, ainda, as seguintes 

responsabilidades do CONTRATADO: 

 

a) Está a CONTRATADA obrigada às suas expensas, a colocar e manter no local da obra, placa indicativa 

da obra de acordo com modelo fornecido pela PREFEITURA; 

 

b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, regularidade 

ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 

eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e, ainda, pelos danos e prejuízos que, a qualquer 

título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo pessoalmente por 

seus sucessores; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta 

licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou da má qualidade 

dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Código Civil Brasileiro, 

sem ônus para a PREFEITURA; 

 

d) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários, fiscais e trabalhistas decorrentes; 

 

e) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; 

 

f) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando 

solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 

 

g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93), 

repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pela PREFEITURA; 

 

h) Fiscalizar a realização dos serviços, além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de 

segurança, os empregados deverão apresentar-se uniformizados; 

 

i) Apurar, calcular e efetuar a liquidação dos serviços realizados processando os documentos necessários ao 

pagamento na data fixada; 
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j) A Contratada deverá proceder à entrega na Tesouraria da Prefeitura de Cabeceira Grande a quantia 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, cabendo à proponente licitante optar por qualquer 

das modalidades de garantia descritas no art. 56, da Lei 8.666/93. 

 

k) Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 

operários e de terceiros no perímetro da obra. 

 

m) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Prefeitura a proteção e conservação de 

tudo que já tiver sido executado. 
 

n) Apresentar o diário de obra; 

 

o) O não cumprimento das exigências acarretará em bloqueio dos pagamentos e possível rescisão 

contratual.   

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Parágrafo único. É compromissos do CONTRATANTE o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a 

prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento oportuno das 

parcelas devidas. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DIREÇÃO 

 

§ 1º. A CONTRATADA indica como responsável técnico pela execução da obra um Engenheiro, que ficará 

autorizado a representá-la perante o CONTRATANTE e a Fiscalização deste, em tudo o que disser respeito 

àquela.  

 

§ 2º. A CONTRATADA somente poderá efetivar substituição de seu Técnico Responsável pela obra após 

expressa anuência da PREFEITURA, devendo esta substituição ser comunicada com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO. 

 

Parágrafo único. O recebimento das obras será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e Recebimento, 

integrada por 02 (dois) ou mais membros nomeados pela PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE e por 

um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado no ato o termo competente, no qual se certificará 

o recebimento, se provisório ou definitivo. No primeiro caso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

data da comunicação da CONTRATADA quanto à conclusão dos trabalhos, e no segundo caso, dentro do 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. Em se dando ao recebimento caráter 

provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a PREFEITURA, poderá exigir os reparos e substituições 

convenientes ou abatimento do preço, consignando-se os motivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE  

 

§ 1º. São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/9. 

 

§ 2º. O valor caucionado reverterá integralmente para o CONTRATANTE em caso de rescisão do 

CONTRATO por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei nº 

8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se, pela via própria, a diferença que houver em favor do CONTRATANTE. 
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§ 3º. O CONTRATANTE descontará do valor caucionado o numerário que bastar à reparação de danos a que 

a CONTRATADA der causa na execução das obras contratadas, hipótese em que a CONTRATADA deverá, 

em 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a 

integridade da garantia. 

 

§ 4º. Rescisão amigável por acordo das partes depende da conveniência administrativa e autorização 

fundamentada do Prefeito, mediante aviso escrito com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Parágrafo único. A presente contratação fundamenta-se na Lei n.º 8.666, de 1993 e alterações posteriores, que 

tem plena aplicabilidade à execução contratual e aos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Parágrafo único. Por estarem às partes, CONTRATANTE E CONTRATADO, pelo pleno acordo com o 

disposto neste instrumento, justos e contratados, assinam-no na presença das duas testemunhas abaixo, em 03 

(três) vias de igual teor e forma.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

Parágrafo único. Fica eleito o foro da Comarca de Unaí, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer 

outro por mais privilegiado que for para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente 

CONTRATO. 

 

Cabeceira Grande-MG, ___________ de _____________ de _________. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE (MG) 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA – PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXX 

CONTRATADO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

____________________________________   /  ___________________________________ 

Nome:                                                                    Nome: 

R.G.:                                                                      R.G.: 

CPF:                                                                     CPF: 
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ANEXO XII 

 

MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

Grupo 
A Despesas indiretas 

 

 A.1 Administração central (especificar cada item e %) 0,00% 

 A.2 Garantia (especificar cada item e %) 0,00% 

 A.3 Outros (especificar cada item e %) 0,00% 

Total do grupo A 0,00% 

 

Grupo 
B 

B.1 

Bonificação 

Lucro 

 
 

0,00% 

Total do grupo B 0,00% 

 

Grupo 
C Impostos 

 

 C.1 PIS 0,00% 

 C.2 COFINS 0,00% 

 C.3 ISSQN (Prefeitura de Cabeceira Grande - MG) 0,00% 

Total do grupo C 0,00% 

 

Grupo 
D Despesas Financeiras (F) 

Despesas Financeiras (F) (especificar cada item e %) 

 

 

 Total do grupo D 0,00% 

 

 

 
 DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, DE 

FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE. 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA) 

BDI  BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 x 100 

(1- I) 

Cidade/Estado _________de ___________________de __________. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Nome da Empresa 

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) 


