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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especiliazada em engenharia, para fiscalizar, 
auditar e atestar a execução das obras que estão em andamento no Município 

de São João da Ponte, conforme detalhado no termo de referência, objetivando 
atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos. 

 ENTREGA E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:  
 

ATÉ: até o dia 03.04.2017 

ATÉ: às 08h30min (oito e trinta minutos) 

LOCAL: protocolo na sala da Equipe de Licitações e contratos ou enviado 

via postal endereçado a essa mesma equipe, sob total responsabilidade do 
licitante. 

 

 ABERTURA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 

DATA: dia 03.04.2017 

HORÁRIO: 08h:30m (oito horas e trinta minutos). 

LOCAL: na sala de reuniões da Equipe de Licitações, na Praça Olímpio 

Campos, nº 128 – Centro, São João da Ponte (MG), CEP 39.430-000– prédio 
Sede da Prefeitura Municipal. 

 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a 

abertura da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente, nos mesmos horários, salvo se naquela data já houver 
agendamento de outra licitação, caso em que a Administração publicará a 

informação quanto à nova data. 

 

 CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no 

site www.saojoaodaponte.mg.gov.br; telefone (38) 3234-1634; e-mail 
psaojoaodapontelicitacao@yahoo.com, ou pessoalmente com a Equipe de 

Licitações no endereço especificado acima. 

 VEÍCULOS DE PUBLICAÇÕES: Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura 
Municipal de São João da Ponte MG, jornal de circulação no Estado, 

Imprensa Oficial de Minas Gerais, Diário Oficial da União e site 
www.saojoaodaponte.mg.gov.br. 
 

 ENDEREÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: sala da 

Equipe de Licitações, na PraçaOlímpio Campos, nº 128 – Centro, São João 
da Ponte MG, CEP 39.430-000, telefone (38) 3234-1634. 

 

http://www.guaraciama.mg.gov.br/
mailto:guaraprefeitura@yahoo.com.br
http://www.lontra.mg.gov.br/
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PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG - Estado de Minas 

Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 16.928.483/0001-29, com sede administrativa na Praça 

Olímpio Campos, 128 - Centro, São João da Ponte, MG, torna pública a 

abertura do Processo Licitatório nº 021/2017, na modalidade 

Tomada de Preço nº 002/2017, Sistema de Registro de Preços - SRP, 

do tipo julgamento global por preço unitário; regida pela Lei Federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no 

que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 , Lei Estadual 14167 de 10 de janeiro de 2002, Decreto Estadual 

42.408 de 08 de março de 2002, Decreto Estadual 43.653 de 

12/11/2003, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e 

alterações posteriores, e  demais  condições fixadas neste instrumento 

convocatório.  

I – OBJETO 

1. Contratação de empresa especializada em engenharia, para 

fiscalizar, auditar e atestar a execução das obras que estão em 

andamento no Município de São João da Ponte, conforme detalhado no 

termo de referência, objetivando atendimento à solicitação da 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

 

II – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1- Supervisão de contratos de execução de obras (Fiscalização): Este 

serviço consiste em mensalmente verificar a quantidade de 

serviços executados, bem como a qualidade dos mesmos, em cada 

contrato vigente. 

2- Elaboração de laudo pericial /parecer técnico em obras: Este 

serviço consiste em elaborar laudo pericial sobre as condições de 

qualidade e medição das obras paralisadas e sobre condições de 

obras já executadas. 

3- Assistência técnica em demandas judiciais: Este serviço consiste 

em dar suporte técnico aos procuradores municipais em caso de 

acionamento da justiça por problemas em contratos de obras e 

serviços de engenharia. 

III – ÁREA SOLICITANTE 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
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IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO 

EDITAL 

1. Cópia deste Edital estará disponível na internet, no site 

www.saojoaodaponte.mg.gov.br; ou pessoalmente com a Comissão 

Permanente de Licitações, na Praça Olímpio Campos, nº 128 – Centro, 

São João da Ponte, MG, CEP: 39.430-000, telefone (38) 3234-1634, no 

horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13h00min às 17:00 horas, ao 

custo de R$ 0,15 (quinze centavos) por página, referente às cópias 

reprográficas; ou sem custos via e-mail 

psaojoaodapontelicitacao@yahoo.com. 

2. As empresas que tiverem interesse em participar do certame, 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no 

site www.saojoaodaponte.mg.gov.br, bem como as publicações no 

Quadro de Avisos Oficiais da Prefeitura Municipal de São João da 

Ponte, MG, no endereço da Praça Olímpio Campos, nº 128 – Centro, 

São João da Ponte, MG, CEP: 39430-000, telefone (38)3234-1634; ou 

ainda as publicações no mesmo Diário Oficial ou jornal em que foi 

veiculado o aviso da licitação, visando ao conhecimento de possíveis 

alterações. 

3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser 

encaminhados para o e-mail psaojoaodapontelicitacao@yahoo.com, via 

fac-símile (38) 3234-1634 ou, ainda, para a sala da Equipe de 

Licitações, na Praça Olímpio Campos, nº 128 – Centro, São João da 

Ponte, MG, CEP: 39430-000, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

marcada para recebimento dos envelopes contendo documentação para 

habilitação. 

3.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão efetuados pela 

Comissão Permanente de Licitaçõespor e-mail, fax, ou disponibilizadas 

no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br, link Licitações, ficando 

acessíveis a todos os interessados, quando for o caso. 

4. No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras 

informações que a Comissão Permanente de Licitaçõesjulgar 

importantes, razão pela qual os interessados devem consultá-lo com 

frequência. 

5. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por 

cidadão até o 5º dia útil, e por licitantes até o 2º dia útil, que anteceder 

a abertura dosa envelopes contendo a documentação de habilitação, 

mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço 

eletrônico psaojoaodapontelicitacao@yahoo.com, ou protocolizadas na 

http://www.lontra.mg.gov.br/
mailto:licita��o.lontra@outlook.com
http://www.lontra.mg.gov.br/
mailto:guaraprefeitura@yahoo.com.br
http://www.lontra.mg.gov.br/
mailto:licita��o.lontra@outlook.com
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sala da Equipe de Licitações, dirigidas ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações. 

5.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de 

cópia de seu documento de identificação e CPF, ou pelo 

representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua 

razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do 

documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do 

poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e 

procuração, se procurador, somente procuração, se pública). 

5.2. O Município de São João da Ponte/MG não se responsabilizará por 

impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços 

eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão 

de Licitações, e que, por isso, sejam consideradas intempestivas. 

5.3. A decisão da Comissão Permanente de Licitações será enviada ao 

impugnante por e-mail ou fac-símile, no prazo de até 03 (três) dias 

úteis, e será divulgada no site do Município para conhecimento de 

todos os interessados. 

5.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, § 4º da Lei 

8.666/93. 

V – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que: 

1.1. Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à 

documentação constante deste instrumento e seus Anexos; 

1.2. Cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em 

vigor, seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação.  

1.3. Que sejam cadastradas, devendo apresentar prova de inscrição no 

Cadastro Único de Fornecedores do Município de São João da Ponte, 

mediante CRC – Certificado de Regularidade Cadastral, ou, que não 

sendo cadastradas, providenciem seu cadastro até o 3º (terceiro) 

dia anterior à data marcada para recebimento das propostas, 

consoante o disposto no § 2º do art. 22 da Lei Federal 8.666/93. 

1.3.1. As empresas não cadastradas no Município de São João da 

Ponte, e que desejarem se cadastrar, deverão obrigatoriamente 

apresentar os documentos relacionados nos itens VIII.1 (Habilitação 

Jurídica) e VIII.2. (Regularidade Fiscal e Trabalhista). 
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1.3.2. Estando a documentação em ordem, o MUNICÍPIO emitirá o CRC 

– Certificado de Registro Cadastral do fornecedor, que deve compor o 

Envelope nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, a ser entregue 

até a data limite prevista para habilitação. 

1.3.3. Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a 

superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, se o fato ocorreu 

após a data da emissão do CRC. 

1.3.4. Se do CRC que o licitante possuir não constar algum dos 

documentos exigidos nos itens VIII.1 Habilitação Jurídica) e VIII.2 

(Regularidade Fiscal e Trabalhista), ou se esses documentos estiverem 

com data de validade vencida ou desatualizados, o licitante deverá 

apresentar documento equivalente válido dentro do Envelope nº 01 – 

Documentação para Habilitação, juntamente com o CRC. 

1.3.5. As empresas que desde o cadastramento comprovarem sua 

condição de ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar nº 

123/2006, e na forma do item VII.4 deste edital, poderão apresentar os 

documentos de regularidade fiscal vencidos ou com restrição para fins 

de obter o CRC, sendo que, sua habilitação nesta licitação dependerá 

da regularização dessa documentação, na forma prevista nos subitens 

VIII.2.8.1 e VIII.2.8.2 dispostos neste instrumento convocatório. 

2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 

2.1. suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o 

Município de São João da Ponte MG;    

2.2. declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos 

da Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei nº 

8.666/93;   

2.3. impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais;   

2.4. enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/93;   

2.5. compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam 

proprietários, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c 

art. 29, IX, ambos da Constituição Federal/1988;   

2.6. em consórcio1;    

                                            
1
NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e 

oportunidade no caso concreto; considerando que a obra é de pequeno porte; considerando que existem no mercado 
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às 
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2.7.com falência decretada; 

2.8. não cadastrada no Cadastro Único de Fornecedores do Município 

de São João da Ponte e que não providenciem seu cadastramento na 

forma do item 1.3 acima e seus subitens. 

2.9. Pessoas Jurídicas (Sócios ou Administradores) que tenham ligações 

com o prefeito, vice-prefeito, vereador ou servidor municipal, por 

matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo até o segundo grau, 

ou por adoção subsistindo a proibição até 06 meses após findas as 

respectivas ligações. 

 

3. A observância das vedações do item anterior é de inteira 

responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às 

penalidades cabíveis.   

4. As empresas interessadas em participar do presente certame, por 

intermédio dos seus respectivos representantes, poderão realizar visita 

técnica. 

4.1. É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao Município2; caso 

em que será fornecido o Termo de Visita Técnica para aqueles que 

optarem por visitar os locais das obras, documento a ser apresentado 

junto à “Declaração de Visita Técnica - Facultativa”. 

4.2. A finalidade da visita é a complementação de informações com o 

objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o 

conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação.    

4.3. Tanto a “Declaração de Visita Técnica - Facultativa”, prevista no 

Anexo IX do Edital, quanto a “Declaração de Não Visita Técnica”, 

prevista no Anexo X do Edital, são documentos obrigatórios e 

indispensáveis a ser apresentados junto à “Documentação de 

                                                                                                                              
exigências previstas neste edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar 
dificuldades de gestão da obra, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio” 
na Tomada de Preços nº 002/2017. 
 
2
 NOTA EXPLICATIVA: Considerando que as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 

estão expressas de modo detalhado e específico no instrumento convocatório, inclusive com a utilização de recurso 
fotográfico, entende-se que a visita técnica deve ser facultativa, ficando, portanto, a critério do licitante conhecer o 
local onde o objeto será executado. Ademais, a exigência de visita técnica obrigatória pode limitar o universo de 
competidores, uma vez que poderá acarretar ônus excessivo aos licitantes que se encontram em localidades 
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto, o que vai de encontro ao disposto no art. 3º, caput, e 
inciso I do § 1º, da Lei nº 8.666/93. Neste sentido, é o entendimento do TCU: “Abstenha-se de inserir em seus 

instrumentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras 
quando, por sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco 
acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a preservar o 
que preconiza o art. 3ª caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. (TCU, Acórdão nº 906/2012, Plenário, Rel. 
Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012)”. Inclusive, este raciocínio está em consonância com o disposto 
no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, que reputa como legítima apenas as “exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
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Habilitação”, conforme exigências constantes dos subitens 1.12 e 1.13 

do título “VIII – Documentação de Habilitação”, devendo o licitante 

apresentar uma ou outra, conforme o caso, sob pena de inabilitação. 

4.4. As visitas poderão acontecer até o 3º(terceiro) dia útil anterior à 

data marcada para protocolizar os envelopes contendo a documentação 

de habilitação e a proposta comercial, devendo ser agendadas 

naSecretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do 

Município de São João da Ponte ,sito à Praça Olímpio Campos, nº 128, 

Centro, São João da Ponte /MG, CEP: 39437-000, telefone (38) 3234-

1634, nos dias úteis, de 8h às 12 horas e de 13h00min às 17 horas.   

4.5. O licitante deverá nomear um representante devidamente 

qualificado para este fim, por meio de documento, com autorização 

para realizar a visita técnica em companhia de servidor da Prefeitura 

Municipal.   

4.5.1. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do 

objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de 

forma a desobrigar a sua execução. 

VI – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

1. Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser 

apresentados separadamente, em dois envelopes distintos, colados e 

indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 

ÀCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE (MG) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE) 

 

ENVELOPE Nº 02 

ÀCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE(MG) 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE) 
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VII – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1. Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” 

deverão ser protocolizados na sala da Equipe de Licitações ou enviados 

via postal, endereçados à Comissão Permanente de Licitações, devendo, 

neste último caso, estarem disponíveis na data e horário previstos para 

abertura dos envelopes.   

1.1. O Município não se responsabilizará por envelopes endereçados por 

outra forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala da 

Equipe de Licitações e que, por isso, não estejam disponíveis até o 

horário previsto para o início da sessão. 

2. No dia, hora e local designados neste Edital para abertura dos 

envelopes de documentação, o interessado ou seu representante legal 

deverá proceder ao respectivo credenciamento junto à Comissão 

Permanente de Licitações.   

3. As empresas licitantes poderão ser representadas por seu sócio, 

proprietário ou dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato 

Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, 

acompanhado de documento de identidade.  

3.1. 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 dos atos inerentes ao procedimento 

licitatório, juntamente com documento de identidade do credenciado ou 

procurador e, caso não seja instrumento público ou com firma 

reconhecida, documento que comprove a representação legal do 

outorgante.  

3.1.1.  Os documentos poderão ser apresentados por cópia autenticada 

ou por cópia simples acompanhada do respectivo original para 

autenticação pela Comissão Permanente de Licitações.  

3.2. O credenciamento do representante do licitante junto à Comissão 

Permanente de Licitações implica a presunção de sua capacidade legal 

para realização das transações inerentes ao certame e a 

responsabilidade legal pelos atos praticados.  

3.3. Os interessados que não se credenciarem devidamente como 

representantes de licitantes poderão participar das sessões, mas não 

poderão manifestar-se como tal, sendo possível realizar o 

credenciamento no decorrer do certame.    

3.4.  O credenciado poderá representar apenas um licitante. 
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4. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não esteja sujeito a 

quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º deste artigo, deverá 

apresentar, fora do envelope de habilitação, declaração, conforme 

modelo do Anexo IV, relativa a sua condição de ME ou EPP, caso tenha 

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada 

lei.   

4.1. Para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitação, os 

licitantes deverão comprovar a condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte mediante a apresentação de:    

4.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, 

declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena 

empresa;    

4.3. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de 

enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da pequena 

empresa.    

4.4.  O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus 

atos civis, penal e administrativamente.   

5. Após o credenciamento e a declaração de condição de ME e EPP, 

serão abertos os envelopes “Documentação de Habilitação” e a 

Comissão Permanente de Licitações analisará os documentos e decidirá 

sobre a habilitação dos licitantes.   

6. Após a divulgação do julgamento da habilitação, serão abertos os 

envelopes contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos 

licitantes habilitados.   

7. A Comissão Permanente de Licitações analisará as Propostas 

Comerciais e divulgará o resultado, como licitantes classificados e 

desclassificados, pelos critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos. 

8. Conforme art. 43, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a abertura dos 

envelopes “Proposta Comercial" somente ocorrerá com a divulgação do 

resultado da fase anterior e após: 

8.1. renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposição 

de recurso na fase anterior, registrada em ata ou formalizada por 

escrito, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 8.666/93; ou   
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8.2. transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposição de 

recurso; ou   

8.3. publicação da decisão de recursos interpostos.   

9. A abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta 

Comercial” será realizada em sessão pública, da qual lavrar-se-á ata 

circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitações e pelos presentes, consignando, se for o caso, 

as manifestações dos representantes credenciados.   

9.1. A abertura dos envelopes de fases distintas poderá ocorrer na 

mesma sessão, na ocorrência da previsão contida no subitem 8.1.    

9.2. Em caso de 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 para julgamento.   

9.3. Na hipótese de a sessão ser suspensa, os envelopes da fase 

subsequente ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de 

Licitações, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 

membros e pelos representantes credenciados dos licitantes presentes, 

sendo a decisão do julgamento publicada no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal de São João da Ponteou no site deste Município, 

quando então será marcada a próxima sessão com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasião em que poderão ser 

abertos os envelopes da fase subsequente.   

9.4. Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes 

legais dos licitantes presentes à sessão.   

10. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de 

participar da fase subsequente.   

11. Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes “Proposta 

Comercial”, não caberá desclassificação por motivos relacionados à 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento. 

VIII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Os licitantes cadastrados no Cadastro Único de Fornecedores do 

Município de São João da Ponte, MG, deverão apresentar dentro do 

Envelope nº 01 (Documentação de Habilitação), a prova de seu 

cadastramento válido, mediante Certificado de Registro Cadastral – 

CRC expedido pelo Setor de Cadastro do Município de São João da 
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Ponte, acompanhado da documentação relacionada nos itens 3 

(Documentação Complementar), 4 (Qualificação Técnica e Operacional) 

e 5 (Qualificação Econômico-Financeira) abaixo relacionados; 

observado de todo modo o que determina o presente edital no item 

V.1.3.4 (condições de participação). 

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA: 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

a.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força 

do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

a.2.  Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

b). No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede. 

c). Em se tratando de micro empreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na 

forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

e). No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f). No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 
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8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

g). No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; 

h) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para 

Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 

atividade assim o exigir;  

I). Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ);  

2.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 

Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, incluindo dívida previdenciária, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

2.3. Certidão de Débitos Tributários – CDT, Estadual, expedida pela 

Secretaria  de Estado da Fazenda (UF da Sede do Contribuinte);    

2.4. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 

Municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante;  

2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de 

Regularidade do FGTS;  

2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 

Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011;  

2.7. Alvará de Localização. 

2.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição;  
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2.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da 

publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração Municipal, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

2.9.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes 

para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 

licitatório.  

3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  

3.1. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, elaborada em papel timbrado conforme modelo 

mostrado no Anexo V  deste Edital; 

 

3.2. Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico, subscrita por 

representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado conforme 

modelo mostrado no Anexo VI deste Edital; 

3.3. Declaração de Responsável Técnico, subscrita por representante 

legal da licitante, elaborada em papel timbrado conforme modelo 

mostrado no Anexo VII deste Edital; 

3.3.1. Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaração de 

Responsável Técnico” a ser preenchido pelas licitantes.  

3.3.2 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacitação técnico-profissional deverão 

participar da prestação dos serviços objeto deste Edital, 

admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que seja 

solicitada formalmente e aprovada pelo Município de São 

João da Ponte/MG. 

3.3.3. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão 

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.  

3.3.4 A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a 

apresentação de cópia do contrato social/estatuto social, 
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da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou 

contrato de prestação de serviço.   

3.4. Declaração de idoneidade subscrita por representante legal da 

licitante, elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no 

Anexo XI deste Edital, atestando que inexiste qualquer fato impeditivo 

de contratação; 

3.5. Declaração de Visita Técnica facultativa, conforme modelo 

constante do Anexo IX deste Edital, apresentada em conjunto com o 

Termo de Visita Técnica expedido pela Prefeitura Municipal por ocasião 

da efetiva visita da empresa proponente ao local das obras; ou 

Declaração de NÃO Visita Técnica conforme modelo do Anexo X deste 

Edital. 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL:  

4.1 - Os profissionais indicados pela Contratada, como 

responsável técnico para a prestação dos serviços devem ter 

registro profissional ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia- CREA. 

 

4.1.1 - Comprovação por Certidão de Registro e Quitação 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

Crea. 

 

4.2- Execução de pelo menos um serviço na área de pericias, 

consultoria, fiscalização ou recebimento de obras novas em 

edificação em alvenaria para fins diversos. 

 

4.2.1- Comprovação de experiência anterior, por meio de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica profissional (Certidão de 

Acervo Técnico de Obra/ Serviço com vinculação de 

Atestado/Declaração ou Anotação de Responsabilidade 

Técnica- ART  do serviço realizado acompanhada de Atestado 

/ Declaração do contratante com firma reconhecida) em 

nome do(s) profissional(is) responsável técnico (Engenheiro 

Civil), devera abranger um serviços e pericia, consultoria, 

fiscalização ou recebimento de obras novas em edificação em 

alvenaria para fins diversos documento original ou copia 

autenticada. 

 
4.3- Execução de pelo menos uma pericia judiciais na área de 

Engenharia Civil. 
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     4.3.1- Comprovação de experiência anterior, 
do(s)profissional (is) responsável técnico  (engenheiro civil) por 
meio de copia autenticada da petição de juntada do laudo 

pericial e copia simples da movimentação do processo no 
website do tribunal competente constado o perito nomeado e a 

entrega do referido laudo pericial , ou declaração original do 
juiz que de que o profissional foi nomeado e elaborou o laudo 
pericial.  

 

5- A empresa ou quaisquer de seus responsáveis técnicos não podem 

ter executado obras/serviços para o ente licitante nos últimos 

02(dois) anos ou estar com obra em andamento para o mesmo. 

 

5.1 Comprovação por certidão emitida pelo município licitante. 

 

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

5.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor 

da sede da pessoa jurídica com data não superior à 90(noventa) dias. 

6. Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o 

caso:  

6.1. Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos 

envelopes; 

6.1.1. Na hipótese de não constar prazo de validade, a 

Administração Municipal aceitará como válidos os documentos 

expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 

fixada para a apresentação dos envelopes;  

6.2. Ser apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os 

documentos obtidos por meio eletrônico, os quais a Comissão 

Permanente de Licitações confirmará a veracidade por meio de consulta 

à Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos órgãos expedidores;  

6.2.1. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da 

cópia com o original, pela Comissão Permanente de Licitações.  

7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

8. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não 

o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá 

apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos. 
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9.Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros 

documentos exigidos neste Edital. 

10.  A documentação apresentada destina-se exclusivamente à 

habilitação da interessada na presente licitação, não implicando em 

qualquer processo de cadastramento para futuras licitações. 

11. A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o 

previsto nesta cláusula ou a verificação de irregularidade nas consultas 

na internet, inabilitarão o licitante, impossibilitando a abertura do 

envelope “Proposta Comercial”, respectivo.   

12. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitações.  

12.1. 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 

interpostos, estes forem decididos. 

IX – PROPOSTA COMERCIAL 

1. O licitante deverá encaminhar a Proposta Comercial, conforme 

modelo Anexo II, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 

informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, nº 

do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e 

assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente 

identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, 

entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo.  

2. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, em 

algarismo e por extenso, com 2 (duas) casas decimais.  

3. A proposta deverá se referir à integralidade do objeto especificado, 

não se admitindo propostas para a execução parcial do objeto.  

4. No envelope “Proposta Comercial” deverão constar também: a 

planilha de quantitativos e composição de todos os custos 

unitários e valor global,  

4.1. Nesses documentos deverão constar, além do nome da licitante, 

nome e assinatura do representante legal da licitante, menção explícita 

do nome e a assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) pela elaboração 

destes documentos, título do(s) profissional(is) que os subscrevem e 
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número do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional 

competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66.   

4.2. No envelope “Proposta Comercial” deverá constar ainda a 

declaração expressa de que o licitante elaborou sua proposta de forma 

independente, assinada pelo representante legal do licitante, conforme 

modelo do Anexo VIII.  

5. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de 

julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não 

lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou 

para menos.   

7. Os preços unitários e o valor global estimados pelo Município se 

referem aos preços e valor máximos admitidos para a contratação.   

7.1. Os preços unitários e globais deverão ser propostos considerando-

se para a execução do objeto licitado a inclusão de todos os custos e 

valores de quaisquer despesas diretas e indiretas, como: mão-de-obra, 

encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, tributos, materiais, 

equipamentos, serviços, dentre outros.  

8. O Município efetuará as retenções tributárias e previdenciárias sobre 

o faturamento nos termos da legislação vigente.   

9. A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação.   

9.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta 

Comercial, o mesmo será considerado como aceito para efeito de 

julgamento.  

10. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das 

propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam 

liberados dos compromissos assumidos.  

11.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 

dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias 

poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a todos os 

licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 

interesse deste Município; 

11.2. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos 

termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes 

quanto à respectiva proposta.   

12. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente 

aceita pelo licitante no ato da entrega de sua Proposta Comercial.  
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13. A apresentação da proposta comercial significa pleno conhecimento 

e integral concordância com as cláusulas e atendimento às condições 

deste edital e seus anexos e total sujeição à legislação pertinente. 

X – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1.1. Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem 

integralmente às disposições deste Edital, observando-se o disposto no 

artigo 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações;  

1.2. A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. 

Para essa finalidade, a Comissão Permanente de Licitações tomará o 

preço total global de cada proposta;  

1.3. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor 

preço total global por preço unitário. 

 

a) Os valores ofertados não poderão serem superiores ao apresentado 

no Termo de Referência(parte interna do processo), tanto no valor 

global quanto em seus valores unitários. 

 

1.3.1. Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por 

extenso.  

1.4. Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por 

sorteio, em sessão pública, para a qual serão convocados os 

interessados;  

1.5. Será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem 

propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta 

primeira classificada;  

1.5.1. Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 

1.5, a microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for 

mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame;  

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e 

apresentar nova proposta;  

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

no intervalo estabelecido no item 1.5, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar nova proposta;  
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b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 

apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.  

1.5.2. O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a 

melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 

de pequeno porte;  

2. Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de 

vantagem não prevista nesta licitação, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 

ofertas das demais licitantes.  

3. A Comissão Permanente de Licitações poderá, no julgamento das 

propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 

afetem o seu conteúdo.   

3.1. Erros de soma e/ou multiplicação apurados nas planilhas, parte 

integrante dos documentos que deverão constar no envelope “Proposta 

Comercial”, poderão ser corrigidos de forma a prevalecer, sempre, o 

valor total menor ou igual ao valor global apontado no documento 

“Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, após diligência e anuência 

do licitante.   

3.2. A correção efetuada constará da ata de julgamento, podendo ser 

objeto de diligência, se necessário.  

3.3. Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira 

casa decimal.  

4. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida 

pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 

“PROPOSTA COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo 

desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência.  

5. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser 

suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro 

do Envelope DOCUMENTAÇÃO.  

XI – PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

1. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de auditorias periciais 

no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, inclusive com a entrega 

dos laudos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço a ser 

emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, e para os demais serviços o prazo de entrega, deverá ser 

determinado sempre que houver o pedido formalizado da 

Administração, conforme a demanda.  
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 2. O Contrato vigorará até o dia 31/12/2017. 

2.1.  Este Contrato poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do 

que dispõe o art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

XII – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

1. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados 

no prazo máximo, fixado no item XI deste Edital.  

2. Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 

horas, de segunda a sábado.  

XIII – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

1. O licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da 

Comissão Permanente de Licitações, nos termos e prazos do art. 109 

da Lei Federal no 8.666/93.   

1.1. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, 

que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

2. Os recursos e as respectivas impugnações deverão obedecer aos 

seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:  

2.1. Ser dirigido ao Prefeito Municipal de São João da Ponte MG, aos 

cuidados da Comissão Permanente de Licitações, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a publicação dos resultados no Quadro de Avisos 

Oficiais, e nos mesmos jornais escritos em que foi publicado o aviso de 

licitação;  

2.2. Ser encaminhado da seguinte forma: (a) endereço eletrônico 

psaojoaodapontelicitacao@yahoo.com, preferencialmente com 

assinatura digital; (b) via posta (correios); (c) protocolizado na sala da 

Equipe de Licitações, no endereço da Praça Olímpio Campos, nº 128 – 

Centro, São João da Ponte (MG), CEP 39.430-000– prédio Sede da 

Prefeitura Municipal, em uma via original e datilografada/digitada. 

2.3. Conter indicação da razão social, número do CNPJ e endereço da 

licitante, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante 

legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento 

de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de 

representação legal.   

3. O Município não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados por outras formas, entregues em locais 

diversos do indicado acima, e que, por isso, não sejam protocolizados 

no prazo legal.   

mailto:psaojoaodapontelicitacao@yahoo.com
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4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

5. O recurso será apreciado pela Comissão Permanente de Licitações, 

que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco)dias úteis, 

ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento.   

6. Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame 

devem ser dirigidos ao Prefeito Municipal, protocolizados na Prefeitura 

Municipal de São João da Ponte MG, no endereço da Praça Olímpio 

Campos, nº 128 – Centro, São João da Ponte (MG), CEP 39.430-000, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados 

nos subitens 2.2 e 2.3 acima.  

7.  A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de 

publicação no Quadro de Avisos Oficiais do Município, localizado no 

hall do prédio Sede da Prefeitura Municipal de São João da Ponte MG, 

permanecendo disponível para o conhecimento de todos; sendo ainda 

disponibilizado o resultado no site oficial 

www.saojoaodaponte.mg.gov.br no link “LICITAÇÕES”, podendo ser 

aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93.  

XIV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1. Inexistindo interposição de recursos ou decididos os recursos 

porventura interpostos, a Comissão Permanente de Licitações 

encaminhará o processo à autoridade competente para homologar o 

procedimento licitatório e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.  

XV - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

1. Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da 

adjudicatária será convocado para assinar o termo de contrato, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, conforme 

Minuta constante do Anexo XII.   

2. Se a empresa adjudicatária, convocada no prazo de validade de sua 

proposta, deixar de assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da convocação, não tendo solicitado prorrogação de prazo 

com justificativa aceita pelo Município, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, a Comissão Permanente de Licitações poderá convocar os 

licitantes subsequentes, segundo a ordem de classificação das 

propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da 

http://www.guaraciama.mg.gov.br/
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proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a 

licitação, nos termos do art. 64, §2º, da Lei no 8.666/93.   

3. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas 

nos termos do art. 64, § 2º, da Lei n. 8666/93, que não aceitarem a 

contratação nas condições propostas pela adjudicatária, inclusive 

quanto ao prazo e preço.  

XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis 

quando do descumprimento contratual: 

1.1. 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, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no 

cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

1.2. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 

ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o 

descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-

financeiro aprovado, será aplicada uma multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor do Contrato, com a possível rescisão contratual;  

1.3. Na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do 

Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, será aplicada uma multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

1.3.1. Incorre na mesma sanção na hipótese da CONTRATADA, 

preenchida a “Declaração de Não Visita Técnica”, descumprir as 

obrigações contratuais em razão do desconhecimento do objeto 

licitado.  

1.3.2. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por 

seus atos civis, penal e administrativamente.  

2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, 

será descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os 

valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo 

de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.  

3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser 

aplicadas cumulativamente após regular processo administrativo em 

que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa.  
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XVII –GARANTIA CONTRATUAL 

1. A contratada deverá prestar garantia de execução contratual no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do 

art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

1.1. Essa garantia será prestada mediante caução em dinheiro através 

de depósito bancário em conta de titularidade do Município, indicada 

oportunamente pelo Serviço de Tesouraria ou título da dívida ativa 

pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

1.2. A prestação da garantia é requisito essencial e indispensável para 

autorizar a assinatura do termo de contrato entre as partes. 

1.3.O valor da garantia será restituído à CONTRATADA, a partir da 

data de emissão do Termo de Recebimento dos serviços. 

3. A contratada deverá entregar ao Município o termo de garantia da 

obra, cujo prazo não poderá ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, 

contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo a ser emitido pela Secretaria Municipal de Obras do 

Município de São João da Ponte MG, conforme art. 618 do Código Civil 

Brasileiro. 

XVIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 

1. Nos termos do art. 28, §1º, da Resolução nº 1.025/2009 do 

CONFEA, a ART deverá ser registrada em até 10 (dez) dias após a 

assinatura do contrato, desde que não esteja caracterizado o início do 

serviço. 

1.1. O Município reserva para si o direito de somente emitir a Ordem 

de Serviço de início após a entrega da ART. 

2. O(s) responsável (is) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos 

deverão ter vínculo profissional formal com a contratada, que pode ser 

por meio de contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho 

(CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço, 

conforme item 4.2.2.5 deste Edital (Documentação de Habilitação), e 

deverá(ão) ser o(s) indicado(s) na fase de habilitação do certame 

licitatório.  

2.1. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude a 

condição supra por profissional de experiência equivalente ou superior, 

desde que solicitado formalmente e aprovado pela Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos. 

XIX – GESTÃO/FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO 
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1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a 

gestão/fiscalização do contrato será realizada pelo setor de convênio 

pela sua gerente I, do Município de São João da Ponte MG.  

2. A servidora Júnia Patrícia Coutinho atuará como gestora/fiscal do 

contrato.  

3. A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste 

contrato caberá ao Secretario Municipal de Obras do Município de São 

João da Ponte- MG.   

XX - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

1. Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará ao 

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, em até 

15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento 

provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo CONTRATANTE, 

através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da empresa 

e pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos humanos em 

conjunto com a gerente do setor de convênios. 

1.1. A Contratada deverá realizar vistorias nas obras, mediante 

solicitação dessa vistoria, a mesma deve se fazer acompanhar de cópia 

de laudo , completo e detalhado relatório fotográfico final e os demais 

documentos exigidos no projeto básico, que evidencie a prestação dos 

serviços, com visão panorâmica e pontuais. 

2. Deverá emitir Termo de Recebimento Provisório dos serviços, onde 

neles serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria 

realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas 

não impeçam a sua utilização imediata.   

3. No caso das fiscalizações das obras, caso as eventuais pendências 

impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o 

Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução 

completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pelo 

CONTRATANTE.   

XXI – ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

1. Conforme exigência legal a coordenadoria de compras realizou 

pesquisa de preço de mercado e estimativa de custos juntos a empresa 

do ramo do objeto licitado, para apuração da média estimada, bem 

como para a formação do preço de referência do objeto licitado. Estes 

orçamentos encontram-se juntados aos autos e disponíveis aos 

interessados. 
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2. O desembolso se fará mediante rubrica de dotação orçamentária 

abaixo especificada, ocorrendo adequação orçamentária e financeira 

com o orçamento aprovado para o órgão, conforme certidão emitida 

pelo Servidor Municipal de Contabilidade, e declaração expedida pelo 

Secretário de Finanças, 021204.122.0007.2011 – Manutenção das 

Atividades da Secretaria de Obras- 3339039000000-Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Ficha-3515-7-Fonte 1100. 

XXII – PAGAMENTO 

1. Obedecido os requisitos/documentação apresentadas, a licitante 

vencedora solicitará a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, a autorização para emissão da Nota Fiscal. Uma 

vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, pagamento da 

despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de Finanças, 

mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo não 

superior a 30(trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura. 

1.1. Somente serão pagos os serviços efetivamente aprovados pela 

fiscalização.  

2. O Município de São João da Ponte, MG, reserva-se o direito de 

recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, 

os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas 

condições de funcionamento ou de acordo com as especificações 

apresentadas e aceitas.   

3. O Município poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante 

vencedora nos termos desta Concorrência.  

4. O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a 

efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, que será 

comprovado por meio de atestação de inspeção, incluindo relatório 

fotográfico, a ser expedido pela Secretaria Municipal de Administração 

e Recursos Humanos em conjunto com a Gerência de convênios, que 

terá uma via acostada na medição e deverá compor a documentação de 

despesa juntamente com a respectiva nota fiscal e sub-empenho, sendo 

que outro conjunto dessa documentação será arquivada nos autos do 

presente processo licitatório.  

5. A Nota Fiscal fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira 

conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as 

de natureza fiscal. 
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6. O gestor/fiscal e/ou o Secretaria Municipal de Finanças e a 

Contabilidade do Município, identificando qualquer divergência na nota 

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas 

as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será 

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 

devidamente sanado o vício.  

7. O pagamento devido pelo Município será efetuado 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.  

8. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a 

CONTRATADA dará ao Município pleno, geral e irretratável quitação 

dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir 

a qualquer título, tempo ou forma.  

9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente 

indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da 

CONTRATADA.  

XXIII – SUBCONTRATAÇÃO 

1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta tomada de 

preços, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93.   

2. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante 

autorização prévia e expressa da Administração Municipal, nos 

seguintes limites: exclusivamente nos casos de notória especialização, 

execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso.  

2.1. A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e 

aprovação, pelo Município, da documentação do pretendente 

subcontratado, que deverá ser apresentada com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos.  

2.2. Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação 

dos documentos de habilitação exigidos nesta Licitação , especialmente 

quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica.  

2.3. À CONTRATADA caberá a fiscalização da regularidade trabalhista 

em relação ao serviço subcontratado.  

3. A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de 

quaisquer responsabilidades legais e contratuais, respondendo a 

CONTRATADA, perante o Município de São João da Ponte- MG, pela 

parte subcontratada.  
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3.1. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que 

parcialmente, os direitos ou obrigações decorrentes deste Contrato. 

XXIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

Anexo I  - Projeto Básico  

Anexo II - Modelos 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 de Pessoal 

Técnico;  

Anexo VII-  Modelo de Declaração de Responsável Técnico;  

Anexo VIII -Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta;  

Anexo IX-  Modelo de Declaração de Visita Técnica – Facultativa;  

Anexo X -Modelo de Declaração de Não Visita Técnica;  

Anexo XI- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

Anexo XII-Minuta de Contrato; 

2. É expressamente proibida, por parte da CONTRATADA, a 

contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Município 

de São João da Ponte MG, durante a vigência do contrato.  

3. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca desta 

licitação, salvo se houver prévia autorização do Município.   

4. O Município convocará o adjudicatário para assinar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, 

no prazo de 5 (cinco) dias, contados da convocação, observado o prazo 

de validade da proposta.   

5. A contratada, imediatamente após a assinatura do contrato deverá 

indicar um preposto com plenos poderes para representá-la, 

administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de 

questões relativas aos serviços, atender aos chamados da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, principalmente em 

situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por 

meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.  
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6. 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 

inabilitação ou desclassificação do licitante, ou a rescisão contratual, 

sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.   

7. 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 “Documentos de Habilitação” de 

licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta Comercial” de 

licitantes desclassificados.  

8. 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.  

9. A Comissão Permanente de Licitações, no interesse da 

Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 

e relevar omissões e erros formais, observados na documentação ou na 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível 

a promoção de diligências junto aos licitantes ou outrem, destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme 

disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal nº 8.666/93.   

9.1. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do 

licitante ou a desclassificação da proposta.  

10. A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer 

cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no 

Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante 

melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o 

Municípiode qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 

responsabilidade dela.  

11. A participação do licitante implica no conhecimento integral dos 

termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais 

normas legais que disciplinam a matéria.  

12. 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 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante 

ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos licitantes.  



 

31/67 
 

 

 

 

13. As decisões do Chefe do Poder Executivo e da Comissão 

Permanente de Licitações serão publicadas no Quadro de Avisos 

Oficiais do Município, localizado no hall de sua Sede Administrativa, 

nos mesmos jornais onde foi publicado o aviso da licitação, quando for 

o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 

8.666/93, e divulgadas no site www.saojoaodaponte.mg.gov.br.  

14. Fica eleito o foro da Comarca de São João da Ponte, 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.   

São João da Ponte - MG, em 13 de março de 2017. 

 

COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

Rafaela Rosana Pereira 

Presidente 
 
 

Adelvania Sobral Santos 
Membro 

 

 
Bruna Rodrigues Pereira dos Santos 

Membro 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO  

 

DA JUSTIFICATIVA: Considerando que o Município de São João da 

Ponte-MG, possui várias obras em andamento, tendo em vista o estado 

em que foram encontradas as mesmas, sendo que muitas delas estão 

deterioradas antes mesmo de sua conclusão, demonstrando, a 

princípio, má execução e baixa qualidade dos materiais empregados. 

Diante disto, faz-se necessária a contratação urgente de um engenheiro 

para fiscalizar, auditar e atestar a qualidade das obras, bem como 

conferir a real situação das mesmas em qualidade e quantitativos do 

objeto já executado, comprando o projeto executivo com os serviços 

realizados. 

A contratação direta e iminente se justifica pelo fato de 

que não existe no quadro de profissionais do Município de São João da 

Ponte engenheiros civis, e a espera até a realização de um concurso 

público poderá acarretar danos irreparáveis ao erário público e, 

principalmente, ao interesse público. 

Deve-se levar em consideração também o Decreto 

n.º 004 de 19 de janeiro de 2017 que suspendeu temporariamente as 

obras para fiscalização e auditoria, demonstrando cabalmente a 

necessidade urgente de contratação de um engenheiro civil, pois caso 

contrário a paralisação das obras não se justificaria. 

Por fim, ressalta-se que a maioria das obras estão sendo 

realizadas com recursos de convênios. A responsabilidade é da nova 

administração pela fiscalização das mesmas e futura prestação de 

contas, sendo necessário conferir os cronogramas físico-financeiros de 

cada uma, resguardando assim a nova administração e o interesse 

público. 

Desta forma, tem-se justificada a necessidade urgente 

da contratação de uma empresa de engenharia especializada para 

realizar tais serviços. Assim, a Administração municipal, de forma 

diligente, tempestiva e responsável decide por deliberar pela 

contratação nos moldes ora declinados, pugnando-se, então, pela 

supremacia do interesse público.  

  Diante disso, caracterizada a contratação de empresa 

especializada na área de engenharia civil, conforme exposto, 

solicitamos a Vossa Excelência a autorização para a contratação de um 

engenheiro civil. 

 

SINTESE DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

engenharia, para fiscalizar, auditar e atestar a execução das obras que 

estão em andamento no Município de São João da Ponte, conforme 

detalhado no termo de referência, objetivando atendimento à 
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solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos. 

1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM QTD UND 
DESCRIÇÃO DETALHADA 

DO OBJETO 

Valor 

Unitário 
TOTAL 

01 150 
VISITA / 

MEDIÇÃO 

SUPERVISÃO DE 

CONTRATOS DE 

EXECUÇÃO DE OBRAS 

(FISCALIZAÇÃO). 

R$ 200,00 R$ 30.000,00 

02 25 CONTRATO 

ELABORAÇÃO DE LAUDO 

PERICIAL/ PARECER 

TÉCNICO EM OBRAS. 

R$ 937,00 R$ 23.425,00 

03 05 PROCESSO 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

EM DEMANDAS 

JUDICIAIS. 

R$ 1.120,00 R$ 5.600,00 

04 40 
 

PRANCHA 

ELABORAÇÃO DE 

PROJETO BÁSICO 

INCULINDO 

ARQUITETÔNICO E 

COMPLEMENTARES 

(ESTRUTURAL, 

ELETRICO, 

HIDROSSANITÁRIO, 

PAISAGISMO, SPDA, 

TELEFONES E DADOS) E 

EXECUTIVO PARA 

EDIFICAÇÕES. 

R$ 150,00 R$ 6.000,00 

05 20 PRANCHA 

ELABORAÇÃO DE 

PROJETO PARA OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA E 

EXECUTIVO. 

R$ 234,00 R$ 4.680,00 

Valor global R$: 69.705,00 (Sessenta e nove mil e setecentos e cinco reais) 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1 Supervisão de contratos de execução de obras (Fiscalização): Este 

serviço consiste em mensalmente verificar a quantidade de 

serviços executados, bem como a qualidade dos mesmos, em cada 

contrato vigente. 

2 Elaboração de laudo pericial /parecer técnico em obras: Este 

serviço consiste em elaborar laudo pericial sobre as condições de 

qualidade e medição das obras paralisadas sobre condições de 

obras já executadas. 

3 Assistência técnica em demandas judiciais: Este serviço consiste 

em dar suporte técnico aos procuradores municipais em caso de 
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acionamento da justiça por problemas em contratos de obras e 

serviços de engenharia. 

2. SERÃO FISCALIZADAS AS OBRAS ABAIXO : 

 

OBRAS EXECUTADOS E EM 
EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DE 

SÃO JOÃO DA PONTE. 

ENDEREÇO 
PRAZO(VIGÊNCIA 
DO CONTRATO) 

 

1 

REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DO HOSPITAL SÃO 
GERALDO - 

SEDE DO 
MUNICÍPIO 

03/06/2018 

2 
INVESTIMENTO, VISANDO 
A CONSTRUÇÃO DE UBS 

PADRÃO TIPO 02 

SEDE DO 

MUNICÍPIO 
21/12/2018 

3 CONSTRUÇÃO DO CPAS 
SEDE DO 

MUNICÍPIO 
30/12/2017 

4 
CONSTRUÇÃO DE UBS – 

SIMÃO CAMPOS 
COMUNIDADE 

SÃO SIMÃO 
30/12/2017 

5 

CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA COBERTA COM 
VESTIÁRIO NO DISTRITO 

DE SIMÃO CAMPOS 

COMUNIDADE 
SIMÃO CAMPOS 

30/12/2017 

6 

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA COBERTA COM 
VESTIÁRIO NA 

COMUNIDADE DE 
VEREDA SALOBA 

COMUNIDADE 

VEREDA SALOBA 
30/12/2017 

7 

AMPLIAÇÃO DA UBS DO 

DISTRITO DE CONDADO 
DO NORTE 

DISTRITO 

CONDADO DO 
NORTE 

30/12/2017 

8 
AMPLIAÇÃO DO CENTRO 
DE SAÚDE DE SÃO JOÃO 

DA PONTE 

SEDE DO 

MUNICÍPIO 
30/12/2017 

9 
REFORMA DA BUS DA 

COMUNIDADE DE VERA 

CRUZ 

COMUNIDADE 
DE VERA CRUZ 

30/12/2017 

10 
REFORMA DO UBS DO 

MORRO PRETO 

COMUNIDADE 

DO MORRO 
PRETO 

30/12/2017 

11 
CONSTRUÇÃO DE PREDIO 

PRO INFANCIA TIPO I 
SEDE DO 

MUNICÍPIO 
30/06/2017 

12 
CONSTRUÇÃO DE UBS NA 

COMUNIDADE DE 
TAMBORIL 

COMUNIDADE 

DE TAMBORIL 
30/12/2017 

13 
AMPLIAÇÃO DO CENTRO 
DE SAÚDE DE SÃO JOÃO 

DA PONTE ETAPA II 

SEDE DO 
MUNICÍPIO 

30/12/2017 
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14 
CONSTRUÇÃO DA ESOLA 

PADRA FNDE 6 SALAS. 
COMUNIDADE VERA CRUZ 

COMUNIDADE 

VERA CRUZ 
30/06/2017 

15 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
MARCELINA E JOSE 

ANTUNES EM SÃO JOÃO 
DA PONTE 

SEDE DO 

MUNICÍPIO 
30/12/2017 

16 

CONSTRUÇÃO DE 6 
ESCOLAS COM UMA SALA, 
E UMA COM DUAS SALAS, 

NA COMUNIDADE 
QUILOMBOLAS 

COMUNIDADES: 
BOA VISTINHA 

CAXAMBU 

ARAPUIM 
SETE LADEIRAS 

LIMEIRA 

ARRARUBA 
VEREDA VIANA; 

30/12/2017 

 

3. DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO: 

 

 Fiscalização da obra através de pessoal qualificado com 

formação em engenharia civil, especialmente designado para 

tal, devendo obrigatoriamente efetuar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA por obra 

fiscalizada, e subsidiar através de relatórios técnicos, as 

eventuais notificações emitidas pelo Município . A 

fiscalização da obra deve prever a análise prévia de projetos, 

planilhas orçamentários, memoriais descritivos, 

especificações, verificando sua adequação às boas técnicas 

construtivas disponíveis, atentando para possíveis 

especificações de materiais e/ou serviços fora de uso ou de 

difícil obtenção, execução e manutenção, assim como com 

relação aos conceitos de Sustentabilidade e observância da 

viabilização da aplicabilidade de conceitos de Acessibilidade. 

 Os relatórios visam fornecer informações ao Município sobre 

o andamento da obra sob os aspectos técnicos, físico, 

financeiro e administrativo. Os Relatórios Técnicos devem 

ser elaborados ainda para a análise de problemas específicos 

ocorridos na prestação de serviços, apresentando-se soluções 

alternativas e respectivos custos 

 Definição e controle do que está e do que não está incluído 

no PROJETO, com Declaração de Escopo Preliminar, 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e lista de verificação de 

escopo 

 

4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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4.1 A dotação orçamentária para atendimento às despesas 

decorrentes da prestação dos serviços será a seguinte: 

021204.122.0007.2011 – Manutenção das Atividades da Secretaria 

de Obras- 3339039000000-Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica-Ficha-3515-7-Fonte 1100. 

 

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1.  A vigência do contrato administrativo será até 31/12/2017, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, do 

artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

5.2.  O contrato administrativo poderá ser renovado por acordo entre 

as partes, por igual período em conformidade com os ditames do art. 

57 da Lei 8.666/93, vez que se trata de prestação de serviços 

continuada, que não pode sofre solução de continuidade, além disso, 

que conta com previsão de dotação orçamentária no PPA – Plano 

Plurianual para todos os exercícios. 

 

6.0. DO REAJUSTE 

 

Os preços contratados poderão ser reajustados, desde que observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da 

apresentação da proposta, ou nos reajustes subseqüentes ao primeiro, 

sendo a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo ao último reajuste, utilizando-se a variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido mensalmente 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulado 

em 12 (doze) meses. 

6.1 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da Contratada, 

que deverá apresentar planilha de composição de custos unitários com 

a descrição dos componentes e do valor detalhado, tendo em vista que 

o reajustamento pressupõe a demonstração analítica de aumento dos 

custos contratuais para justificar o aumento nos preços.  

6.2 Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser 

extinto, ou de qualquer forma não possa ser mais utilizado, será 

adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
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então em vigor, ou em sua ausência por acordo entre as partes de novo 

índice oficial.  

6.3 A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados 

são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 

garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1 Obedecido os requisitos/documentação apresentadas, a licitante 

vencedora solicitará a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, a autorização para emissão da Nota Fiscal. Uma 

vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, pagamento da 

despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de Finanças, 

mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo não 

superior a 30(trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura. 

 

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

8.1 A Administração designará um gestor titular qual seja Junia 

Patrícia Coutinho inscrita no CPF sob o nº 057.702.936-32 e um 

substituto para exercer a fiscalização do contrato resultante desta 

licitação que registrará todas as ocorrências, deficiências em 

relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a 

imediata correção das irregularidades apontadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 

8.666/93.  

8.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços 

e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do contrato.  



 

38/67 
 

 

 

 

8.3 A existência e a atuação da fiscalização pela Administração em 

nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 

contratada no que concerne à execução do objeto contratado. 

 

9 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

9.1  Notificar, formalmente a Contratada quaisquer irregularidades 

encontradas na prestação dos serviços, objeto do futuro contrato 

administrativo, objetivando providencias corretivas em tempo hábil. 

 

9.2  Providenciar o pagamento no prazo avençado em clausula 

especifica do futuro contrato administrativo. 

 

9.3  Designar servidor responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização dos serviços. 

 

9.4  Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios 

necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato; 

 

10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

 

10.1  A futura Contratada deverá fornecer o objeto desta Tomada de 

Preços em conformidade com o teor da minuta do contrato 

administrativo. 

 

10.2  Pagar todos os tributos incidentes, notadamente os tributos 

federais, estaduais e municipais, as obrigações previdenciárias com o 

INSS e o FGTS; 

 

10.3  Acatar os acréscimos, supressões ou modificações que incorram 

em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites 

da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do 

Contrato, e serão formalizados através de um único documento, 

quando do recebimento do objeto ora contratado; 

 

10.4 agir com estrita responsabilidade e probidade ante as obrigações 

assumidas, cumprindo rigorosamente o contrato decorrente. 

 

10.5  Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas 

decorrentes da prestação do serviço, tais como transporte, hospedagem 

e alimentação de seus profissionais/técnicos. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados. 

 

11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11.3 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1 A licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da 

sua proposta, que se recusar injustificadamente a celebrar o contrato, 

apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, 

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, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 

sujeitar-se às penalidades descritas no instrumento 

convocatório/edital e minuta do contrato, em conformidade com o que 

prescreve a Lei 8.666/93. 
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11.2 Este Projeto Básico/Termo de Referência fará parte integrante do 

“Instrumento Convocatório/edital, da Ata de Registro de Preço e da 

minuta do Contrato administrativo” para todos os efeitos legais e de 

direito. 

 

São João da Ponte – MG, 13 de março de 2017. 

 

Hudson Aparecido Almeida 

Secretario Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

Identificação da empresa proponente: 

N.º do CNPJ: 

Endereço:  

Telefone(s):  

Fac-símile: 

E-mail: 

 

Ao  

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/ MG 

Apresentamos a nossa proposta de preços, detalhada na planilha de 

quantitativos e composição unitária dos custos e valor global, 

obedecendo às especificações da documentação técnica que compõe o 

Projeto Básico- Anexo I deste edital.  

ITEM QTD UND 
DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

OBJETO 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 150   VISITA / 

MEDIÇÃO 

SUPERVISÃO DE CONTRATOS 

DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

(FISCALIZAÇÃO). 

  

02 25 CONTRATO ELABORAÇÃO DE LAUDO 

PERICIAL/ PARECER 

TÉCNICO EM OBRAS. 

  

03 05 PROCESSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 

DEMANDAS JUDICIAIS. 
  

04 40  

PRANCHA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 

BÁSICO INCULINDO 

ARQUITETÔNICO E 

COMPLEMENTARES(ESTRUTU

RAL, ELETRICO, 

HIDROSSANITÁRIO, 

PAISAGISMO, SPDA, 

TELEFONES E DADOS) E 

EXECUTIVO PARA 

EDIFICAÇÕES. 

  

05 20 PRANCHA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

PARA OBRAS DE INFRA 

ESTRUTURA E EXECUTIVO. 

  

Valor global estimado R$: 
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Os prazos por nós indicados são os que se seguem:  

a) prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias;  

b) prazo de execução dos serviços: ..... (....................) dias;  

c) prazo para início..... (....................) dias; e  

Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço global de 

R$_______________( ____________________________ ).  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços apresentados atendem 

todas as especificações exigidas no Anexo I do Edital.  

 

DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos 

e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta 

incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 

administrativas, seguro, frete e lucro.  

 

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, 

devidamente identificado e qualificado 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

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 São João da Ponte 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.  

 

Cidade (UF), ____ de _______________ de 2017.  

 

São João da Ponte - MG ______________, __ de _____________ de  2017. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante 

(Reconhecer firma em cartório) 

 

 
Observação: Este documento só deverá ser emitido no caso do envio de 

representante devidamente credenciado, o qual deverá ser entregue 

diretamente o(a) Presidente(a) da CPL do Município no ato da abertura 

do certame para fins credenciamento. Este modelo é exemplificativo e 

poderá ser substituído por qualquer sistema de procuração formal 

desde que tenha reconhecimento de firma do cedente.   
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 ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU 

EPP 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

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: 

Microempresa – ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3º da 

Lei Complementar nº 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) 

 

 

(Cidade) (UF), ____ de _____________ de 2017.  

 

________________________________________________  

(assinatura do representante legal)  

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

A empresa ____________________________________________________, 

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) 

 

 

(Cidade) (UF) ____ de _______________ de 2017.  

 

 

________________________________ Assinatura do representante legal  

 

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 

PESSOAL TÉCNICO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

 

__________________________________,  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 que possui pessoal técnico disponível para 

integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, fazendo 

parte da equipe:  

a) 01 (um) profissional formado em Engenharia Civil, com 

experiência em supervisão dos serviços de natureza 

compatível com o objeto licitado(perícias, consultoria e 

fiscalização) devidamente registrado no CREA, devendo 

realizar visitas diárias sempre que necessário. 

 

(Cidade) (UF), ____ de ____________ de 2017.  

 

 

________________________________________________  

 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

 

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

 

  __________________________________, 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 que o(a) Sr(a) __________________________, 

portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob 

o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável 

Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação 

em apreço.  

 

 

__________________, ____ de ____________ de 2017.  

 

 

__________________________________________  

Assinatura e carimbo do representante legal  

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  

 

* Emitir uma declaração para cada RT.  
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

(Identificação completa do representante da licitante), como 

representante devidamente constituído de (Identificação completa da 
licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no 
Edital Tomada de Preços nº 002/2017, declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 
002/2017 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 002/2017, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
Tomada de Preços nº 002/2017 não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada 
de Preços nº 002/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;   

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir 
na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

Tomada de Preços nº 002/2017 quanto a participar ou não da referida 
licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 

Tomada de Preços nº 002/2017 não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 002/2017 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da 
Tomada de Preços nº 002/2017 não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do MUNICÍPIO de São João da Ponte - MG antes da abertura oficial das 
propostas; e  

(f)     que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 

e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

(Cidade) (UF), em ___ de ___________________ de 2017. 

____________________________________________________  

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com 
identificação completa). 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - 

FACULTATIVA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

Eu................................................ (Representante Legal devidamente 

qualificado) da empresa ............................................, sediada à 

................................., telefone.................,  

DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde será executado 

o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto do Processo Licitatório nº 021/2017, Tomada de Preços nº 

002/2017, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar 

futuramente nossa empresa na execução do mesmo.  

DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa 

está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, 

dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar 

plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente 

ao Processo Licitatório nº 021/2017, Tomada de Preços nº 002/2017, 

sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de 

quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.  

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento 

apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira 

responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior 

por parte da empresa quanto a estes valores.  

(Cidade) (UF),  .........de..........................de 2017. 

 

________________________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da licitante  

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

Eu................................................ (Representante Legal devidamente 

qualificado) da empresa ............................................, sediada à 

................................., telefone.................,  

DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será 

executado o objeto da licitação, por opção própria, assumindo assim 

que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela 

ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 

verificação das condições do local de execução do objeto do Processo 

Licitatório nº 021/2017, Tomada de Preços nº 002/2017.  

DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa 

está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, 

dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar 

plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente 

ao Processo Licitatório nº 021/2017, Tomada de Preços nº 002/2017, 

sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de 

quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.  

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento 

apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira 

responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior 

por parte da empresa quanto a estes valores.  

(Cidade) (UF),  .........de..........................de 2017. 

 

________________________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da licitante  

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

 

 Pelo instrumento, a empresa/firma 

_____________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________________, relativamente ao Processo Licitatório 

em epígrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexistência de qualquer 

fato superveniente impeditivo de sua habilitação, bem como que não se 

acha DECLARADA INIDÔNEA para licitar e contratar junto ao poder 

público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nem tampouco com os órgãos das esferas 

Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual nº 13.994 de 18 

de Setembro de 2.001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

quaisquer ocorrências posteriores.  

(Cidade) (UF),  .........de..........................de 2017. 

 

________________________________________________  

Nome e assinatura do representante legal da licitante  

 

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a 

identifique.  
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ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

 

CONTRATO Nº _____/2017 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE, Estado de Minas Gerais, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 

16.928.483/0001-29, com sede na Praça Olímpio Campos, nº 128 – 

Centro, São João da Ponte - MG, CEP 39430-000, a seguir denominado 

MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. 

Danilo Wagner Veloso, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua 

Honorato Campos, 133 - Centro em São João da Ponte - MG, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 064.044.076-20, portador da cédula de identidade 

nº MG 11998234 SSP-MG;e, a empresa  _____, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _____, situada na Praça _____, 

_____, Bairro _____, em _____/_____, a seguir denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu _____, _____, inscrito no 

CPF sob nº _____e portador da Cédula de Identidade nº _____, resolvem 

celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em 

conformidade com o Processo Licitatório nº 021/2017, na modalidade 

Tomada de Preços nº 002/2017, do tipo menor preço global, em regime 

de empreitada por preço unitário, sob a regência da Lei Federal nº 

8.666/93, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e 

condições a seguir pactuadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

Este Contrato tem como objeto Contratação de empresa especializada 

em engenharia para fiscalizar, auditar e atestar a execução das obras 

que estão em andamento no Município de São João da Ponte, conforme 

detalhado no termo de referência, objetivando atendimento à 

solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, de acordo com Edital e anexos. 

Parágrafo Único - Integram este Contrato, como se nele estivessem 

transcritos, o Projeto Básico e a Proposta Comercial apresentada pela 

CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatório nº 021/2017, 

Tomada de Preços nº 002/2017.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Acompanhamento e da Fiscalização 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o 

recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados 

pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos em 

conjunto com a Gerência de Convênios deste Município. 
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§1º - A Sra. Junia Patrícia Coutinho, atuará como gestor e fiscalizador 

da execução do objeto contratual.  

§2º - A gerente de convênio juntamente com o Secretario Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, tendo como base relatório mensal 

a ser elaborado pela CONTRATADA, expedirá atestado de inspeção dos 

serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 

indispensável para a liberação dos pagamentos.  

§3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o 

acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo MUNICÍPIO, bem 

como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela 

Secretaria Municipal de Administração e recursos/Gerência de 

Convênios. 

§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 TERCEIRA – 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, aplicando-se, 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 
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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 precedidos de cálculo e 

demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos 

obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e 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. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza 

empregatícia ou de responsabilidade entre o MUNICÍPIO e os agentes, 

prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA 

designadas 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.  

XI.A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou 

qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer 

danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao MUNICÍPIO, 
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seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução 

do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-

se ao MUNICÍPIO o direito de regresso na hipótese de ser compelido a 

responder por tais danos ou prejuízos. 

XII. 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.  

XIII. 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.  

CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade Trabalhista 

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, estará expressamente autorizado a, mediante 

simples comunicação escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade 

da CONTRATADA, até o montante necessário para o ressarcimento 
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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.  

§4º - A CONTRATADA, configurada sua inadimplência quanto a 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, desde já, autoriza 

o MUNICÍPIO a proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serão 

utilizados no pagamento das referidas obrigações, referentes aos 

trabalhadores que prestam/prestaram serviços no MUNICÍPIO.  

§5º - O estabelecido no parágrafo acima não exclui a prerrogativa do 

MUNICÍPIO de utilizar o valor da garantia para pagamento de 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, caso a 

CONTRATADA não comprove a quitação dos mencionados encargos 

nos prazos legais.   

CLÁUSULA QUINTA – Da Responsabilidade por Danos 

A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao 

MUNICÍPIO, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou 

omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 

atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido 

pelo MUNICÍPIO, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los 

integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas 

no presente Contrato.  

§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer 

ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado 

pelo MUNICÍPIO, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 

deficiente, 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 assinalado. As providências administrativas 

ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das 
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responsabilidades assumidas perante o MUNICÍPIO, nos termos desta 

cláusula.  

§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, ou serão objeto de ressarcimento ao 

MUNICÍPIO, mediante a adoção das seguintes providências:  

a)dedução de créditos da CONTRATADA;  

b)execução da garantia prestada, se for o caso;  

c)medida judicial apropriada, a critério do MUNICÍPIO.  

CLÁUSULA SEXTA – Das Condições de Execução 

São condições de execução deste Contrato:  

I. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de auditorias periciais 

no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, inclusive com a entrega 

dos laudos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço a ser 

emitida pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, e para os demais serviços o prazo de entrega, deverá ser 

determinado sempre que houver o pedido formalizado da 

Administração, conforme a demanda.  

II.Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 

horas, de segunda a sexta.  

III.O cronograma aprovado somente poderá ser ajustado mediante 

justificativa aprovada pelo Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos.  

IV.Inexistindo justificativa aceita pelo MUNICÍPIO, o descumprimento 

de qualquer prazo determinado para a concretização das etapas e 

atividades previstas no cronograma, podendo ensejar a retenção dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, a imediata aplicação das 

penalidades estabelecidas contratualmente, a execução da garantia 

prestada e a rescisão do contrato.  

V.O MUNICÍPIO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, 

sejam fabricantes, técnicos, subcontratados etc.  

VI.A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços, 

desde que haja autorização formal do MUNICÍPIO. A subcontratação 

parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia 

expressa do MUNICÍPIO, nos seguintes limites: exclusivamente nos 
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casos de notória especialização, execução de atividades-meio e/ou de 

serviços em atraso.  

VII. A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e 

aprovação, pelo MUNICÍPIO, da documentação do pretendente 

subcontratado, constante da Minuta de Contrato, que deverá ser 

apresentada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

prevista para início dos trabalhos.  

VIII.A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços 

não será reduzida, ou alterada, em decorrência da existência de 

subcontratação, mesmo que essa tenha sido autorizada pela Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos 

IX.Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu 

preenchimento. Diariamente, será dada ciência do preenchimento do 

Diário a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 

dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações devidas, 

destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A 

segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a 

terceira via no próprio Diário. Ao final da obra, o Diário será de 

propriedade da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos.  

X.Os serviços serão considerados provisoriamente entregues, após o 

término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, 

tendo sido efetuada a vistoria pelo MUNICÍPIO.  

XII. todas as ocorrências relativas à execução dos serviços, serão 

registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diário de Obras; 

XIII. Ao considerar concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará ao 

Departamento Municipal de Administração e Recursos Humanos do 

MUNICÍPIO, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins 

de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo 

MUNICÍPIO, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil 

da empresa e pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos.  

XIV. A aferição dos serviços será mensal, conforme apresentação de 

documentos apresentados. Somente será medido o serviço executado, 

observadas as respectivas especificações e preços. Mediante 

autorização expressa do MUNICÍPIO, poderá haver medições e os 

respectivos pagamentos em intervalo menor.  

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Obrigações das Partes 
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I. A CONTRATADA obriga-se a:  

1)Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições 

estabelecidas, respeitando os prazos fixados neste instrumento. 

2) Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto 

contratado, mesmo que não tenham sido cotados serviços envolvidos 

na consecução dos itens discriminados na planilha.  

3) Arcar com todas as despesas na execução do serviços objeto deste 

Contrato.  

4) Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a 

encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizáveis civis e quaisquer outras que forem devidas a funcionários 

da empresa, ficando o Município isento de qualquer vínculo 

empregatício para com os mesmos. 

5)  Não Assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da 

convocação da Administração, nos termos do artigo 64, Lei Federal nº 

8.666/93, quando houver Contrato.  

6) Emitir nota fiscal, conforme serviços realizados, acompanhado de 

relatório e de toda a documentação que dever· ser aprovada pela 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.  

7) Cumprir com todas as obrigações definidas na Clausula Segunda.  

8) A perícia do laudo dever· ser realizada por Engenheiro de Segurança 

do Trabalho ou Médico do Trabalho inscritos no seu respectivo 

Conselho Regional (CREA ou CRM) e deverão obedecer as instruções da 

Portaria MTE nº 3214 de 08/06/1978, na sua Norma 

Regulamentadora nº 14: Atividades e Operações Insalubres.  

9) A licitante dever· fornecer os equipamentos, os materiais e tudo o 

que for necessário para a elaboração do laudo, sendo que todos os 

custos com alimentação, hospedagem e locomoção serão suportados 

exclusivamente pela Contratada. 

10) Supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, 

por meio de um engenheiro civil, se inteirando das condições de 

execução do serviço e promovendo as alterações necessárias, sempre 

com o acompanhamento do Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos/Gerência de Convênios. 

11) Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos 

serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros 

de qualquer natureza decorrentes da execução do Contrato.  
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12)Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos 

serviços prestados.  

13)Providenciar uniforme e/ou crachás de identificação para todo o 

pessoal empregado na execução dos serviços, devendo constar o nome 

e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura 

do responsável pela sua emissão. 

14) Encaminhar ao MUNICÍPIO, juntamente com a nota fiscal/fatura, 

os documentos comprobatórios da manutenção das condições de 

habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias 

das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja 

autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo 

gestor/fiscal de contrato do MUNICÍPIO.  

15)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 

contratados, ou com estes conexos.  

16) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação 

pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, 

de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos 

resultados obtidos, preservando o MUNICÍPIO de qualquer demanda ou 

reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.  

II.O MUNICÍPIO obriga-se a:  

1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada 

na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo 

para corrigi-la.  

2)Emitir, por meio daSecretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos, a Ordem de Serviço.  

3)Expedir, por meio do Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos/Gerência de Convênios atestado de inspeção dos 

serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 

indispensável para a liberação dos pagamentos.  

4) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação aos 

serviços objeto do Contrato.  

5)Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às 

suas instalações, observadas as suas normas internas.  
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6)Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob 

qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica na obra e em quaisquer 

de suas instalações.  

7)Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições 

estabelecidas.  

8)Fiscalizar a execução do 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, ou por irregularidades constatadas.  

9)Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da servidora da 

gerência de convênios em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa 

atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes 

do Projeto Básico, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos 

serviços por pessoas habilitadas.   

13) Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a 

medida for considerada necessária.  

14)Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza 

construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções às custas da 

CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.  

15)Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de 

qualquer acidente com seus empregados.  

16)Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a 

execução dos serviços.  

17) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, 

bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.  

18)Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes 

do pagamento.  

CLÁUSULA OITAVA – Do Preço e da Forma de Pagamento 

I. Obedecido os requisitos/documentação apresentadas, a licitante 

vencedora solicitará a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos, a autorização para emissão da Nota Fiscal. Uma 

vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, pagamento da 

despesa a ser efetuada pelo Departamento Municipal de Finanças, 

mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo não 
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superior a 30(trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura. 

II.O valor total deste Contrato está estimado em R$_____(______).  

III.Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante 

a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, o que será 

comprovado por meio de atestação de inspeção a ser expedido pelo 

Secretaria Municipal de Administração/Gerência de Convênios, do 

MUNICÍPIO;  

IV. A nota fiscal ou fatura deverão ser emitidas pela CONTRATADA em 

inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, 

especialmente as de natureza fiscal;  

V. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos ou 

Secretaria Municipal de Finançase Contabilidade do MUNICÍPIO 

identificando qualquer divergência na nota fiscal ou na fatura, deverá 

devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções 

necessárias; sendo que o prazo estipulado acima será contado somente 

a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente 

sanado o vício.  

VI.O pagamento devido pelo MUNICÍPIO será efetuado 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.  

VII.Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a 

CONTRATADA dará ao MUNICÍPIO plena, geral e irretratável quitação 

dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir 

a qualquer título, tempo ou forma.  

VIII.Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente 

indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da 

CONTRATADA.  

IX. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, os serviços executados, não estiverem de acordo com 

as especificações apresentadas e aceitas.  

X.O MUNICÍPIO poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.  

XI-.Quando da rescisão contratual, a Secretaria Municipal de Obras do 

MUNICÍPIO deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das 

verbas rescisórias.  
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XII. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas 

rescisórias, fica o MUNICÍPIO, desde já, autorizado a reter os valores 

referentes à garantia prestada, bem como da(s) fatura(s) 

correspondente(s) a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o 

pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a empresa não efetuar 

os pagamentos no prazo legal.   

CLÁUSULA NONA – Do Reajuste de Preços 

Poderá ser reajustado o valor dos serviços contratados e não 

executados, mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 

observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de 

apresentação da proposta, tendo como base a variação do INCC (Índice 

Nacional de Custo da Construção Civil e Obras Públicas) elaborado 

pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.  

Parágrafo único - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a 

partir da solicitação da CONTRATADA, precluindo o seu direito após a 

execução dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da 

dotação orçamentária: 021204.122.0007.2011 – Manutenção das 

Atividades da Secretaria de Obras- 3339039000000-Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Ficha-3515-7-Fonte 1100. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Prazo de Vigência 

Este Contrato vigorará até 31/12/2017, contados da data da sua 

assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato.  

Parágrafo Único – Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei 

nº 8.666/93, o prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado 

por meio de termo aditivo a ser firmado entre as partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração Contratual 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse do MUNICÍPIO, com a 

apresentação das devidas e adequadas justificativas.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão Contratual 

O presente Contrato poderá ser rescindido:  

I.Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93.  

II.Por acordo entre as partes, reduzido a termo.  
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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 estipulado na Cláusula 

Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela 

CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisão.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da  Garantia Contratual 

Como garantia à execução deste Contrato, a CONTRATADA deverá 

optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 56 da Lei 

nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, o que equivale a R$__________ (_____).  

§1º – No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato, a 

CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria Municipal de 

Administração e recursos humanos do MUNICÍPIO, o documento 

comprobatório da garantia prestada, sob pena de aplicação de sanção, 

inclusive multa e/ou rescisão contratual.  

§2º – O valor da garantia responderá pelo inadimplemento das 

obrigações contratuais, obrigações trabalhistas, indenizações ao 

MUNICÍPIO e a terceiros, e por todas as multas impostas à 

CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicação de multas em valor 

superior ao da garantia prestada.  

§3º - Na hipótese de majoração do valor deste Contrato, a 

CONTRATADA fica obrigada a complementar ou substituir a garantia 

prestada.  

§4º - 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.  

§5º - A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do Contrato, 

quando será liberada ou restituída, nos termos da lei e em observância 

às demais disposições contratuais.  

§6º - A não comprovação, até o término do Contrato, do cumprimento 

de todas obrigações legais e contratuais, bem como do pagamento aos 
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empregados das verbas rescisórias devidas, autoriza o MUNICÍPIO a 

acionar a garantia prestada.  

§7º - A devolução da garantia não exime a CONTRATADA das 

responsabilidades administrativa, civil e penal, oriundas da execução 

do objeto do presente Contrato.  

§8º - O valor da garantia poderá ser utilizado para o pagamento de 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, caso a 

CONTRATADA não comprove a quitação dos mencionados encargos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Sanções  

Pela inexecução total ou parcial das condições contratuais, a 

CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração e/ou declaração de inidoneidade para 

licitar ou 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 a observância 

dos princípios do contraditório e da 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, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no 

cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.  

II.No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto 

ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o 

descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-

financeiro aprovado, será aplicada uma multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor do Contrato, com a possível rescisão contratual.  

I.Na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do 

Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, será aplicada uma multa de até 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do Contrato;  

II.A CONTRATADA incorre na sanção acima na hipótese de preenchida 

a “Declaração de Não Visita Técnica”, descumprir as obrigações 

contratuais em razão do desconhecimento do objeto licitado.  

§2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo 

administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo 
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MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da 

aplicação da sanção.  

§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão 

ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo 

em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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. 586 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 SÉTIMA – Da Vinculação Contratual  

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo 

Licitatório nº 021/2017, Toma de Preços nº 002/2017 que lhe deu 

causa.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação 

O extrato deste Contrato será publicado no Quadro de Avisos Oficiais 

do Município, localizado no hall da Prefeitura Municipal, no Diário 

Oficial do Estado, no Jornal de Grande circulação no Estado e na 

Amm. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do Foro 

As partes elegem o foro da Comarca de São João da Ponte, Estado de 

Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses 

decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como 

renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja 

ou venha a ser.  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o 

presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas.  

São João da Ponte (MG), _____ de _____________ de 2017.  

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE MG 

Danilo Wagner Veloso 

Prefeito Municipal 

 

EMPRESA  

Nome  

Representante  

 

 

Testemunha 1     Testemunha 2 

Ass.:  _____________________  Ass.:  _____________________ 

Nome: _____________________  Nome: _____________________  

CI:  _____________________ CI:  _____________________ 

CPF:  ____________________   CPF:  ____________________  

 

 

   


