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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019 

 

 

 

 

Processo Licitatório: 43/2019 

Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2019 

Local de abertura: Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG 

Tipo: Menor Preço Global 

Data: 19/11/2019  

Horário de abertura: 10h00 

 

 

 

A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, CNPJ nº 02.430.067/0001-91, por sua Comissão de Licitação, 

instituída pela Portaria nº 06/2019 de 15 de fevereiro de 2019, torna público que realizará Licitação, às 10h00min, 

do dia 19 de novembro de 2019, na sala do Departamento de Licitações, situado na Av. JK, 380 – Centro, 

município de Conceição do Mato Dentro/MG sob a modalidade de Tomada de Preços nº 01/2019, do tipo 

Menor Preço Global, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de serviços de 

engenharia para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal com fornecimento de materiais, 

conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a este Edital, regida pela Lei 

Federal nº 8.666 de 1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar 123 de 2006, conforme abaixo 

especificado. 

 

Fazem parte integrante deste Edital os seus Anexos. 

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na Câmara Municipal de Conceição 

do Mato Dentro/MG, Departamento de Licitações no endereço mencionado, de segunda-feira a sexta-feira no 

horário de 08h00min às 18h00min horas e através do telefone (31) 3868-2000. 

A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações necessárias ao seu preparo 

e à aceitação das condições estipuladas nesta licitação.  

 

1 – ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/ PROPOSTA 
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Os envelopes exigidos nesta licitação deverão ser entregues até as 10:00 horas do dia 19 de novembro de 2019, na 

Avenida JK, n° 380, no Setor de Protocolo, no edifício-sede da Câmara Municipal de Conceição do Mato 

Dentro/MG, CEP 35.860-000. 

 

Observações:  

 

Este prazo é preclusivo do direito de participação. Não serão aceitos os envelopes protocolados após o 

horário fixado para este fim. 

 

Os envelopes “Proposta” serão abertos no dia 19 de novembro de 2019, às 10:15 horas na sala de licitações da 

Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, situada na Avenida JK, n° 380, Centro, CEP 35.860-000, 

Conceição do Mato Dentro. 

 

2 - OBJETO 

 

2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de engenharia para a obra de reforma e ampliação 

do prédio sede da Câmara Municipal com fornecimento de materiais, conforme projeto arquitetônico, Planilha 

Orçamentária e demais documentos anexos a este Edital. 

2.2 As obras a que se refere o item anterior serão executadas em Conceição do Mato Dentro. 

 

3 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

3.1 Cópia deste edital encontra-se disponível no Departamento de Licitações desta Câmara, poderá ser obtido 

através do site da Câmara: www.camaracmd.mg.gov.br, pelo e-mail licitacao@camaracmd.mg.gov.br ou no 

Departamento de Licitações, situado na Av. JK, 380 – Centro, município de Conceição do Mato Dentro/MG, no 

horário de 08h00min às 18h00min, de segunda-feira a sexta-feira. 

3.2 As empresas e/ou representantes interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as 

publicações referentes ao processo no Diário Oficial de Minas Gerais e no Diário Oficial do Poder Legislativo de 

Conceição do Mato Dentro, disponível este último no link: http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/diario-

oficial-do-legislativo/, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos. 

3.3 Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: 

licitacao@camaracmd.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas. 

3.4 As respostas às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail. 

http://www.camaracmd.mg.gov.br/
mailto:licitacao@camaracmd.mg.gov.br
http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/diario-oficial-do-legislativo/
http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/diario-oficial-do-legislativo/
mailto:licitacao@camaracmd.mg.gov.br
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3.5 Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 

n.º 8.666/93, após a intimação da decisão; 

3.6 As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as 

propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação e pelos demais presentes; 

3.7 Quaisquer recursos referentes a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, dirigidos ao Presidente da 

Câmara Municipal aos Cuidados da Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolizados na Câmara 

Municipal ou, ainda, poderão ser enviados por meio do e-mail licitacao@camaracmd.mg.gov.br, ou para o 

endereço: Av. JK, 380 – Centro, município de Conceição do Mato Dentro/MG, CEP: 35.860-000; 

3.8 Na hipótese de utilização do e-mail, os originais deverão ser protocolizados no setor de licitação desta Câmara 

até 05 (cinco) dias corridos da recepção do instrumento de recurso, sob pena de não acolhimento por esta Câmara; 

3.9 Quem fizer uso de e-mail, torna-se responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido e por sua 

entrega na Câmara Municipal; 

3.10 A Câmara Municipal não se responsabilizará por recursos endereçados via postal ou por outras formas, 

entregues em locais diversos da Câmara ou responsável pelo recebimento de correspondências, e que, por isso, não 

sejam protocolizados no prazo legal. 

3.11 Interposto recurso, dele será dada ciência aos demais licitantes, através de e-mail, que poderão impugná-lo no 

prazo previsto no art. 109, §3º, da Lei Federal 8.666/93. 

3.12 As impugnações aos termos do instrumento convocatório deverão ser interpostas no prazo legal, dirigidas à 

Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolizadas na Câmara Municipal. 

3.13 Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do instrumento de recurso ou das impugnações 

aos recursos e aos termos do instrumento convocatório, por meio de procuração anexada ao recurso ou 

impugnação. 

3.14 O Setor de Licitações não se responsabilizará por impugnações realizadas por outras formas. 

 

4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 A obra licitada será arcada com recursos previstos na Dotação Orçamentária 2019: 

01.01.01.01.031.0101.1002.4.4.90.51.00. 

4.2 As dotações orçamentárias referentes aos exercícios posteriores serão apostiladas oportunamente no processo; 

 

5 – DOS PRAZOS E DO VALOR ESIMADO 

 

mailto:licitacao@camaracmd.mg.gov.br
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5.1 O prazo previsto para a realização do objeto é de 08 (oito) meses a contar da Ordem de Serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro em anexo; 

5.2 O valor estimado para a contratação é de R$ 1.650.068,87 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, sessenta e 

oito reais e oitenta e sete centavos).  

 

6 – DAS COMISSÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

6.1 O Presente Edital e seus anexos encontram-se, na íntegra, à disposição de qualquer empresa especializada no 

ramo e que interesse em participar do certame, na Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, situada na AV. 

JK, 380 – Centro – Conceição do Mato Dentro/MG, CEP 35.860-000, no site da Câmara: 

http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/ e poderão ser solicitados pelo e-mail 

licitacao@camaracmd.mg.gov.br. 

6.2 Poderão participar da presente licitação qualquer empresa de engenharia legalmente constituída, especializada 

no ramo e que conste no objeto de seu contrato social prestação de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto 

desta licitação. 

6.3 A participação nesta licitação implica em aceitação integral e irrestrita dos termos deste Edital, dos 

regulamentos administrativos, das normas técnicas e, principalmente, das exigências e penalidades contidas na Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

6.4 As empresas poderão ser representadas durante o certame por procurador legalmente habilitado, desde que seja 

entregue à Comissão de Licitação, no início da referida sessão, o instrumento de procuração. No caso do 

representante ser sócio ou diretor estatutário ou contratualmente habilitado a representar a empresa, deverá ser 

apresentado documento de identidade e cópia do estatuto ou contrato social com a última alteração. 

6.5 Falha, irregularidade ou falta de documentação pessoal do representante do licitante não impedirá a 

participação da empresa na licitação, entretanto, como espectador, não poderá se manifestar ou praticar atos durante 

a referida sessão. 

6.6 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

6.7 Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

a) suspensa de licitar e impedida de contratar com a Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, enquanto 

durar a punição, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93; 

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar a sanção aplicada 

ou até que seja promovida sua reabilitação, nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93. 

c) que estiver sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, sob o concurso de 

credores, em dissolução ou liquidação; 

d) que esteja reunida em regime de consórcio; 

http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/
mailto:licitacao@camaracmd.mg.gov.br


PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
       CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Av. JK, 380 – Centro – CEP: 35.860-000 
                                   Telefones: (31) 3868-1059, 3868-1080, 3868-2000                                  5 

camaracmd@gmail.com ou camaracmd@yahoo.com.br 
http://www.conceicaodomatodentro.mg.leg.br/ 

e) empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

f) cuja estatuto ou contrato social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

g) da qual participe servidor público da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, independente do 

cargo; 

h) Pessoa física; 

i) empresa cujos sócios, ou diretores, responsáveis técnicos ou integrantes da equipe técnica pertençam 

simultaneamente a mais de uma empresa proponente; 

j) empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios, 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

k) empresa enquadrada nos impedimentos do art. 9o da Lei n. 8.666/93. 

6.7.1 Justificativa pela vedação de participação de consórcios de empresas: O mercado, como está organizado 

atualmente, possui inúmeras empresas que possuem capacidade técnica e operacional de realizarem, sozinhas, o 

objeto da licitação. Não há, portanto, limitação no mercado que indique a necessidade de consorciamento de 

empresas. A realização de consórcio de empresas diminuiria o número de participantes e, consequentemente, a 

competitividade do certame, já que as empresas consorciadas deixariam de competir entre si. O porte da obra, a 

complexidade técnica dos serviços, o prazo de sua execução e o mercado de empresas de engenharia permitem 

afirmar que a obra poderá ser realizada por apenas uma empresa, sem prejuízo de sua a qualidade ou segurança. 

6.8 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

6.9 Havendo participação de microempresas e empresas de pequeno porte, deverão ser adotados os critérios 

estabelecidos nos arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, bem como apresentada pela proponente de que 

a empresa enquadra-se na Lei 123/2006 dentro do envelope contendo a documentação para habilitação, sob pena de 

não aplicação dos benefícios da citada Lei. 

6.9.1. Somente farão jus aos benefícios previstos nos arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não incidirem nas vedações constantes do art. 3º, §4º da LC 

123/06. 

6.10 A entrega da documentação pela Proponente presume o seu pleno conhecimento e entendimento de todas as 

condições edilícias e implica a sua automática aceitação aos termos do Edital, salvo na apresentação de prévia e 

tempestiva Impugnação, nos termos da Lei n. 8.666/93.  

6.11 Serão admitidas a participar da licitação pessoas jurídicas, devidamente cadastradas na Câmara 

Municipal de Conceição do Mato Dentro, ou que atender todas as condições exigidas para cadastramento até 

o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, vedada a formação de consórcios.  
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6.12 Para o ato da formalização do certificado de registro cadastral deverão ser apresentados os documentos 

referentes à habilitação jurídica e regularidade fiscal. 

6.13 A documentação para cadastramento poderá ser feita por via postal ou qualquer outro meio eletrônico. 

 

7 – DA VISITA TÉCNICA 

 

7.1 As Licitantes deverão realizar VISITA TÉCNICA ao local onde serão executados os serviços como condição 

para Habilitação. 

7.1.1 A visita técnica é considerada importante para o conhecimento da realidade fática das condições da área onde 

será prestado o serviço, bem como para obtenção de informações sobre topografia, vias de acesso e outros detalhes. 

7.2 A finalidade da visita é o conhecimento da área e das condições locais pertinentes à execução dos serviços, 

conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, conferência dos quantitativos constantes da Planilha 

Orçamentária, bem como demais esclarecimentos necessários à formulação da proposta e à futura execução do 

objeto. 

7.3 A visita técnica poderá ser realizada por um Representante da empresa interessada em participar da licitação, 

mediante prévio agendamento de horário, com a Diretora da Câmara Municipal, pelo telefone (31) 3866-1059 

ou 3868-2000, no horário de 08:00 às 12:00 hs. e de 13:00 às 16:00 horas, do dia 01/11/2019 a 18/11/2019. 

7.3.1 O atestado de visita técnica pode ser dispensado se o licitante apresentar declaração de que possui pleno 

conhecimento das condições do local a serem executadas as obras objeto da licitação, que deverá compor a 

documentação de habilitação do proponente. 

7.4 Será emitido atestado de Visita Técnica, que deverá compor a documentação de habilitação do proponente, caso 

não tenha sido dispensado conforme item anterior. 

7.4.1 O interessado deverá solicitar o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado e carimbado pelo 

representante da Câmara, não sendo admitidas escusas posteriores de que a emissão do atestado é de 

responsabilidade da Câmara. A não apresentação do Atestado importa em inabilitação do licitante. A Comissão 

Permanente de Licitação não fará consulta ou diligência para suprir a falta do Atestado de Visita Técnica exigido 

durante o julgamento da habilitação. 

7.5 Os representantes das proponentes deverão apresentar na ocasião da visita: 

a) Cópia autenticada da última alteração contratual da proponente; 

b) Carta de Credenciamento ou procuração que confira poderes para realizar a visita técnica. 

c) Documento de identificação pessoal. 

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

reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a completa execução do contrato. 
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8 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

 

8.1 O CREDENCIAMENTO será realizado impreterivelmente às 10:00hs do dia 19/11/2019, no setor de licitação 

da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, localizada na Av. JK, 380 – Centro de Conceição do 

Mato Dentro/MG, CEP: 35.860-000, mediante a apresentação dos documentos previstos neste edital. Não será 

realizado credenciamento ou recebido envelopes após o horário previsto neste item. 

8.1.1 A licitante que se fizer representar deverá emitir documento credenciando seu representante para tal fim, 

conferindo a ele poderes para praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, exceto os 

expressamente vedados, devendo este expediente ser entregue no ato pelo próprio preposto. 

8.1.2 Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, carta de 

credenciamento, procuração ou documento equivalente. 

8.1.3 Somente o representante credenciado poderá usar a palavra, apresentar reclamações e assinar atas, bem como 

renunciar ao direito de interpor recurso. 

8.1.4 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal de licitante somente poderão 

assistir a sessão, na qualidade de ouvintes, sem qualquer participação. 

8.2 No mesmo horário e local previstos no item acima, deverão ser entregues dois envelopes distintos, opacos, 

lacrados e rubricados pelo representante legal da Proponente, trazendo em sua parte externa a seguinte 

identificação: 

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE /CNPJ 

ENDEREÇO / TELEFONE / FAX / E-MAIL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE /CNPJ 

ENDEREÇO / TELEFONE / FAX / E-MAIL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

 

8.3 Toda a documentação deverá ser apresentada, sob pena de inabilitação, no original ou em cópia autenticada em 

cartório de oficio, em uma via, grampeadas de tal forma a não conter folhas soltas, devendo estar devidamente 

numeradas e rubricadas. 
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8.4 A autenticação de documentos também poderá ser feita por membro da Comissão de Licitação, ou por servidor 

autorizado da Administração Municipal, mediante a apresentação dos originais, na data e horário marcados para 

abertura de envelopes. 

8.5 A apresentação de qualquer dos documentos solicitados contendo emendas, rasuras, entrelinhas, ou qualquer 

outro elemento que comprometa a sua autenticidade, implicará na inabilitação da Proponente. 

 

8.6 Não será aceita remessa de documentação por via postal, fac-símile, telex, ou qualquer outro meio eletrônico. 

8.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

8.7.1 em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

8.7.1.1 em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a 

responsabilidade pela dos documentos mencionados.  

8.7.1.2 Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da 

matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 

8.8 Em nenhuma hipótese conceder-se-á prazo para a apresentação de documento previsto no Edital e não 

apresentado em tempo hábil, exceto se todas as licitantes forem inabilitadas, quando a Comissão poderá abrir o 

prazo de 08 dias úteis para sanar a(s) pendência(s) documental(is), conforme determina o art.48 da Lei 8.666/93. 

8.9 A inabilitação da Proponente implicará na preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes desta 

licitação. 

8.10 A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro não se responsabilizará por envelopes entregues em local 

diverso do indicado no item 7.1. e que, por isso, não chegarem à data, horário e local previstos neste Edital. 

8.11 Imediatamente após encerrado o prazo para Cadastramento e Entrega dos envelopes, não mais serão aceitos 

documentos, e será dado início aos trabalhos, na presença dos representantes legais e demais interessados. 

8.12 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de quaisquer documentos que não tenham sido 

apresentados dentro dos envelopes. 

8.13 O LICITANTE deverá arcar com todas as despesas e custos provenientes da preparação e participação das 

propostas, não cabendo à Câmara Municipal, responsabilidades em relação a estes custos, qualquer que seja o 

resultado do CERTAME. 

 

9 – DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 

9.1 O envelope nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter a documentação relativa à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e ao 

cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República. 
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9.2 Os documentos relativos à habilitação jurídica são: 

9.2.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores, devidamente registrados no caso 

de sociedades comerciais e, em sendo uma sociedade por ações, deverá acompanhar a Ata de eleição de seus 

administradores.  

9.2.2 Havendo ato consolidado, deverá a empresa apresentar o contrato social e a última alteração contratual. 

9.2.3 Em sendo sociedade civil, deverá a empresa apresentar inscrição do Ato Constitutivo, acompanhada da prova 

da diretoria em vigor. 

9.2.4 Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira, devidamente instalada e em 

funcionamento no país, com ato de registro ou autorização para o seu funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, caso a sua atividade exija. 

 

9.3 Os documentos relativos à regularidade fiscal são: 

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

9.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

9.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

9.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de apresentação de certidão emitida pela Receita 

Federal do Brasil – RFB, com informações da situação do sujeito passivo quanto às contribuições sociais previstas 

nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 

instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em dívida 

ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, a certidão conjunta, emitida pela RFB e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com informações da situação do sujeito passivo quanto aos demais tributos 

federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados. 

9.3.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

9.3.7 Prova de regularidade com os débitos trabalhistas, através de Certidão emitida pela Justiça do Trabalho. 

9.3.8 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei Complementar n.º 

123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar declaração constante deste Edital, 

no caso de empresa optante pelo simples nacional, apresentar comprovante do mesmo. 
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9.4 Os documentos relativos à qualificação técnica são: 

 

9.4.1 Capacidade Técnico-Operacional da Empresa 

9.4.1.1 Comprovação de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), por meio de certidão. 

9.4.1.2 Comprovação de experiência por meio da apresentação de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA 

da região onde os serviços foram executados, de que a licitante executou para órgão ou entidade da administrativa 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas ou 

para particulares, obras similares ao objeto licitado. 

9.4.1.3 Serão inabilitadas as empresas que somando-se os quantitativos constantes dos atestados apresentados, até o 

máximo de 3 (três), não comprovarem terem executado a quantidade mínima exigida de cada um dos serviços. 

 

 

 

 

 

9.4.2 Capacidade Técnico-Profissional Do Responsável Técnico 

9.4.2.1 Indicação de um profissional engenheiro, devidamente registrado no CREA que será responsável técnico - 

RT pela execução dos serviços.  

9.4.2.1.1 A indicação do responsável técnico – RT deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e pelo 

profissional indicado. 

9.4.2.1.2 Deverão ser apresentados os seguintes documentos pessoais do profissional indicado: cópia de documento 

de identidade (carteira de identidade, carteira profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira de 

habilitação) e documento que conste o número de inscrição do profissional indicado no CPF – Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda. 

9.4.2.1.2 A comprovação de registro ou inscrição no CREA deverá ser realizada por meio de certidão. 

9.4.2.2 Comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa, o que poderá ser realizado por meio da 

apresentação de: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou 

b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou  

c) Cópia do Contrato Social ou Ato Constitutivo em vigor, em caso de sócio ou diretor, ou 

d) Cópia do Contrato de Prestação de Serviços. 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica m² 325,68 

Execução de telhado verde, incluindo membrana antiraiz, proteção 

mecânica, drenagem, filtro, substrato, vegetação (grama esmeralda) 
m² 48,15 

Condicionador de ar tipo split midea 18.000 btus un 03 
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e) Declaração emitida pelo Prestador de Serviços de que concorda com a indicação e possui disponibilidade para 

exercer a função de responsável técnico dos serviços, caso a empresa seja vencedora. 

9.4.2.3 Declaração de compromisso em manter na administração dos serviços, durante o período de vigência do 

contrato, o RT – Responsável Técnico indicado detentor dos atestados apresentados no atendimento à capacidade 

técnico-profissional, fazendo constar que, caso mude o Responsável Técnico, este será substituído por outro de 

igual, ou maior experiência, o que deverá ser submetido anteriormente a análise da Administração. Essa Declaração 

deverá ser assinada pelo representante legal da Proponente. 

9.4.2.4 Atestado de capacidade técnico-profissional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA, acompanhado de sua respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico, específica 

para o(s) serviço(s) referido(s) no Atestado, comprovando que o profissional, Responsável Técnico, executou os 

seguintes serviços similares a serem contratados nesta licitação. 

 

 

 

 

 

9.4.2.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação 

de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

9.4.2.6 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar apoio técnico do autor do projeto básico para 

julgamento dos documentos de Qualificação Técnica. 

 

9.5 Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira são: 

9.5.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício – DRE, correspondentes ao último exercício 

social já exigíveis e apresentados, na forma da lei, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das 

Demonstrações Contábeis;  e ITG 1.000 – Manual de Contabilidade Simplificada para Empresas, devendo ser 

observado o Princípio da Comparabilidade (as demonstrações deverão ser apresentadas contemplando dois 

períodos). 

9.5.1.1 Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e as demonstrações de resultado de exercício assim 

apresentados: 

a) em caso de sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica m² 325,68 

Execução de telhado verde, incluindo membrana antiraiz, proteção 

mecânica, drenagem, filtro, substrato, vegetação (grama esmeralda) 
m² 48,15 

Condicionador de ar tipo split midea 18.000 btus un 03 
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b) em caso de sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

c) em caso de sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante. 

9.5.1.2 O balanço patrimonial e as demonstrações do Resultado de Exercício deverão ser assinados por contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

9.5.2 a comprovação da boa situação financeira da Proponente será realizada pela apresentação dos seguintes 

índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), que deverão apresentar valor maior 

ou igual a 1 (um), resultante das aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Liquidez Geral = __Ativo Circulante  +  Ativo Não Circulante___ 

                             Passivo Circulante  +  Passivo Não Circulante 

 

Liquidez Corrente = ____Ativo Circulante___ 

                                       Passivo Circulante 

 

Solvência Geral = __________________Ativo Total_________________ 

                                   Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

9.5.2.1. Em pesquisa realizada, os índices usualmente adotados em licitações, inclusive pelo Governo Federal são: 

Índice de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral. O atendimento aos índices ora estabelecidos 

permitirá a demonstração de situação econômica equilibrada da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos 

índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato, tendo em vista 

que a empresa deverá possuir capacidade de pagamento e manutenção de suas obrigações por, no mínimo, 8 (oito) 

meses, observando-se, ainda, o curto cronograma físico-financeiro exigido pelo Termo de Convênio que suporta 

esta licitação. A contratação de empresas em situação de equilíbrio econômico-financeiro é o mínimo que a Câmara 

Municipal de Conceição do Mato Dentro deverá cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato, 
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exigindo-se índices que estabelecem um mínimo de segurança, sem prejuízo da competitividade do certame. A 

exigência de índices contábeis é importante devido a crescente responsabilização subsidiária da Administração 

pelos pagamentos de verbas e encargos sociais de funcionários de empresas contratadas que se tornam insolventes, 

conforme tem entendido a Justiça do Trabalho. 

 

O Índice de Liquidez Geral (LG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis 

no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. 

O Índice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos 

realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 

O índice de Solvência Geral (SG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para 

pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Quanto maior o 

índice, melhor a capacidade de pagamento da empresa, significando menos comprometimento patrimonial e melhor 

solidez financeira. 

 

Para os três índices contábeis (ILG, ILC, SG), o resultado deverá ser maior ou igual a um ( >1 ) para comprovação 

da boa situação financeira, considerando que tal grandeza demonstra um equilíbrio nas contas da companhia, sendo 

certo que, quanto maior o resultado, melhor, em tese, é a condição da empresa. 

9.5.2.2 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, 

devidamente assinado por Contador com indicação do número de registro no CRC (Conselho Regional de 

Contabilidade) e pelo representante legal da empresa, sob pena de inabilitação. 

9.5.2.3 Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os 

documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, devidamente assinado por Contador com indicação 

do número de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal da empresa. 

9.5.3 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

9.5.4 Comprovação de garantia da proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado pela 

Câmara. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos termos do art. 56 da Lei 

8.666/93:  

I - caução em dinheiro realizada na tesouraria da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, o que será 

comprovado por Declaração da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, ou em títulos da dívida pública, 

devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda; 
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II - seguro-garantia;  

III - fiança bancária 

9.5.4.1 O prazo de validade da garantia da proposta deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data de 

abertura da presente licitação, sujeito à prorrogação, caso necessário 

9.5.4.2 A Garantia da Proposta, prestada pelos proponentes, à exceção da prestada pela licitante vencedora, será 

devolvida até 10 (dez) dias após a data da homologação do resultado da presente licitação. 

9.5.4.3 A Garantia da Licitante vencedora deverá ser complementada após a assinatura do contrato, nos termos 

previstos na minuta de contrato. 

9.5.5 Para análise e julgamento da Qualificação Econômico-Financeira e da Qualificação Técnica, a Comissão 

poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos, ou de profissionais especializados, sendo tal assessoramento 

manifestado de forma verbal e consignado em ata, ou por meio de parecer conclusivo, que será juntado aos autos. 

 

9.6 Outras comprovações 

9.6.1 Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e 

que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; 

9.6.2 Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

9.6.3 Declaração de aceitação dos termos do edital. 

 

10 – DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

 

10.1 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de LICITAÇÃO, sendo obrigatória a 

apresentação dos originais para conferência; 

10.2 Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou 

apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas; 

10.3 Os documentos retirados pela Internet terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos emissores, 

para fins de habilitação. 

10.4 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 
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11 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11.1 O envelope nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentado em envelope lacrado, em 01 (uma) via, 

datada, datilografada ou processada por computador, sem emendas ou rasuras, com todas as folhas numeradas e 

rubricadas, com identificação da empresa proponente, contendo a assinatura do representante legal da Proponente. 

11.1.1 Compõem a proposta: 

a) planilha de orçamento sintético;13.17 

b) planilha de composição analítica do BDI convencional; 

c) planilha de composição de custos unitários (orçamento analítico) de todos os itens e subitens da planilha 

orçamentária; 

c) planilha de composição de encargos sociais de horistas e mensalistas. 

11.2 A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas no item anterior acarretará a 

desclassificação da licitante. 

11.3 Em caso de divergência entre o custo constante da planilha de composição de custos unitários e o constante da 

planilha de orçamento sintético, prevalecerá o primeiro. 

11.4 As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos 

para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão 

Permanente de Licitação, no prazo estabelecido para impugnação do edital, para fins de esclarecimento por parte da 

Comissão. 

11.5 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 

técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de 

qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar 

apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

11.6 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem 

como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre 

o primeiro; 

11.7 A falta de data e/ou assinatura da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 

reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado a licitante que 

não satisfizer tal exigência; 

11.8 O prazo de validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

11.9 No valor total dos serviços devem estar incluídos todos os custos de materiais, equipamentos, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, todos os insumos e demais despesas diretas, e ainda, aquelas referentes a benefícios 
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e despesas indiretas (BDI), inclusive de mobilização, desmobilização, fornecimento de EPI’s, uniformes para os 

operários, comunicações, aluguéis, reprografia, veículos, combustíveis, impostos, bonificações, auxílio 

alimentação, impostos, taxas, seguros e demais despesas inerentes ao exercício da atividade a ser contratada. 

11.10 Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências do Edital, que imponham condições 

ou ainda quando forem vagas, omissas e/ou apresentem irregularidades e/ou defeitos capazes de impedir ou 

dificultar o julgamento objetivo das propostas comerciais. 

11.11 Será julgada vencedora da presente licitação a Proponente que atender a todas as exigências do Edital e seus 

anexos e que ofertar o menor preço global. 

11.12 Para a verificação das propostas, a Comissão poderá solicitar o assessoramento de órgãos técnicos, ou de 

profissionais especializados, sendo tal assessoramento manifestado de forma verbal e consignado em ata, ou por 

meio de parecer conclusivo, que será juntado aos autos. 

11.13 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta, ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo a qualquer título. 

11.14 A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, e, ainda, o global da proposta, 

conforme documentos exigidos e constantes nos Anexos do presente instrumento convocatório. 

11.15 Os quantitativos indicados nas planilhas anexas a este edital são estimativos. 

11.16 A data-base da planilha orçamentária estimativa é outubro de 2019 e serve como orientação as licitantes. 

Entretanto, as licitantes utilizarão como base os preços praticados no momento da elaboração das propostas. A data 

da apresentação das propostas servirá como data-base para reajuste. 

11.17 As composições de preços unitários são meros instrumentos para elaboração do orçamento da licitante. 

11.18 Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e 

mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com as especificações técnicas; 

11.19 Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do contratado em função das composições 

apresentadas pela Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

11.20 Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, 

instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras 

despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos. 

11.21 A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

11.22 Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e também por 

extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.  
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12 – DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

12.1 – As empresas licitantes deverão apresentar juntamente com a Proposta de Preços, Planilha com a 

Composição do B.D.I, observando-se o limite máximo constante do Acórdão 2369/2011 do Tribunal de Contas da 

União. 

12.2 A planilha de composição do B.D.I deverá apresentar a composição do BDI utilizado, segundo as seguintes 

rubricas: 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

DESCRIÇÃO PERCENTUAL 

Administração Central  

Despesas Financeiras  

Seguros, Riscos e Garantias  

Lucro  

ISS  

PIS  

COFINS  

TOTAL  

 

12.3 Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem a composição do B.D.I, apresentarem a planilha de 

composição do B.D.I em desacordo com o modelo previsto no item 9.2 acima ou que apresente BDI superior a 

estipulado no item anterior. 

 

13 – DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 

 

13.1 O processamento desta licitação estará a cargo da Comissão de Licitação, que julgará em estrita conformidade 

com a Lei Federal n. 8.666/93. 

13.2 A Comissão de Licitação se reunirá em sessão pública, no dia e horário agendado por este Edital, para a 

abertura dos envelopes. 

13.3 A licitação terá duas fases:  

a) Abertura dos Envelopes nº 01 – Proposta de Documentação/Habilitação; 

b) Abertura dos Envelopes nº 02 – Proposta de Preços. 

13.4 O não comparecimento de qualquer das Proponentes às sessões de abertura não impedirá que as mesmas se 

realizem. 

13.5 Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa Proponente, o seu dirigente, 

preposto ou procurador, credenciado através de Procuração/Carta de Credenciamento, que deverá ser entregue 

antes do início da sessão de abertura, conforme previsto nesse Edital. 
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13.6 Aberta a sessão, os representantes das Proponentes serão convidados a rubricar, juntamente com os membros 

da Comissão, os envelopes de habilitação e de propostas comerciais das Proponentes. Após, proceder-se-á a 

abertura dos envelopes nº 1, que contém os documentos de habilitação, para exame por parte dos presentes 

credenciados. 

13.7 Ultrapassada a primeira fase do certame, não caberá a desclassificação por motivos relacionados com a 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes, ou somente conhecidos após julgamento. 

13.8 A Comissão de Licitação não receberá envelope protocolizado em outro setor após o horário e data 

mencionados neste Edital. 

13.09 Será facultado à Comissão de Licitação, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

13.10 Concluído o exame da documentação apresentada e dos questionamentos que tenham sido formulados, 

cumprirá à Comissão de Licitação anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas licitantes e 

consultá-las sobre seu eventual interesse em renunciar ao prazo recursal.  

13.11 A Comissão de licitação, caso julgue necessário, poderá suspender a audiência para analisar detidamente a 

documentação, dando publicidade ao resultado da habilitação em ocasião oportuna, bem como agendando a nova 

data de sessão de abertura das propostas. 

13.12 Satisfeitos os requisitos da primeira fase (habilitação) sem que tenha havido recurso ou diante da 

manifestação expressa em ata de sua desistência pelos participantes devidamente credenciados, ou mediante o 

julgamento dos recursos administrativos ofertados, passar-se-á para a segunda fase, fase de julgamento das 

propostas. Os Envelopes nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS das Proponentes inabilitadas serão devolvidos 

lacrados, mediante recibo ou por via postal. 

13.13 Os Envelopes nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS das Proponentes habilitadas serão abertos em sessão 

pública, os documentos serão rubricados por todos os presentes, e a Comissão Permanente de Licitação examinará 

a conformidade da proposta com as exigências do edital e realizará a classificação das mesmas segundo o critério 

MENOR PREÇO. 

13.14 Havendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o critério de desempate será o 

sorteio. 

13.15 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte.  

13.16 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos 

previstos na LC 123/06. 
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13.17 No caso de empate em duas ou mais propostas, tendo dentre elas microempresa ou empresa de pequeno 

porte, proceder-se-á da seguinte forma: 

13.17.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

13.17.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 13.15 

acima, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese do item 13.16 deste Edital, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

13.17.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 13.16 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

13.17.4 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.15 e seguintes, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

13.17.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela Comissão, para 

apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, que deverá 

ser entregue datilografada ou equivalente em papel timbrado da empresa, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 

contado da comunicação do resultado, lavrada em Ata. 

13.18 O disposto no item 13.15 somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

13.19 À Comissão de Licitação compete consignar, em ata circunstanciada, todos os fatos ocorridos e 

pronunciamentos, submetendo o procedimento à homologação da Autoridade Competente. 

13.20 A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro se reserva o direito de, por despacho fundamentado da 

Autoridade Competente e, sem que caiba, em qualquer dos casos, direito de indenização à Proponente: 

a) Revogar a licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

b) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso. 

 

14 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

14.1 A Comissão de Licitações verificará se as propostas atendem as condições estabelecidas neste Edital e nos 

seus anexos, desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências, no todo ou em parte. 

14.2 Serão desclassificadas as propostas que:  

a) Não atendam aos requisitos deste instrumento convocatório; 
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b) Apresentem preços simbólicos, de valor zero, superestimados ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis 

com os preços e insumos de mercado, assim considerados nos termos do disposto no art.44, § 3º e art. 48, incisos I 

e II, da Lei Federal 8.666/93; 

c) Apresentarem valor global superior ao valor definido pela Câmara ou com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto. 

d) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária elaborada pela Câmara 

Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG.  

e) Não apresentarem qualquer das planilhas previstas nos itens 11 e 12 deste edital. 

f) Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de valor 

menor; 

g) Contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades ou defeito de linguagem capazes 

de dificultar o julgamento. 

h) Não apresentem planilha de composição do B.D.I, a apresentem em desacordo com o edital ou em percentual 

superior a 31,80%. 

14.3 O Preço Total das propostas (valor total do orçamento) será obtido segundo os critérios abaixo: 

a) Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por extenso, 

prevalecerá este último; 

b) Havendo divergência ente o valor da proposta e o valor da planilha de orçamento, prevalecerá este último; 

c) O Preço Total de cada item será o resultado da multiplicação do preço unitário proposto, pelo quantitativo de 

cada item registrado na planilha de orçamento, anexa ao edital; 

d) O Valor Total do orçamento será o resultado da soma dos preços totais dos itens da respectiva planilha de 

orçamento. 

14.4 No julgamento das propostas será considerada vencedora, nos termos do art. 45, §1°, inc. I, da Lei 8.666/93, a 

Proponente que ofertar o Menor Preço Global, desde que atendidas todas as exigências contidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

15 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

15.1 Qualquer cidadão é parte legítima pra impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias 

antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, dirigindo-se à Comissão de licitação. 
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15.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante que não o fizer até 

o segundo dia útil antes da abertura dos envelopes de habilitação, caso em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

15.3 A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do processo licitatório, até o 

trânsito em julgado da decisão e ela pertinente. 

15.4 Os recursos administrativos deverão ser devidamente fundamentados e assinados por representante legal da 

Recorrente, dirigidos à Comissão de Licitação, obedecendo-se os termos do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1 Os serviços efetivamente executados serão pagos por medição mensal, sendo a medição realizada por 

Comissão designada, utilizando-se os preços propostos pela empresa vencedora.  

16.2 As medições serão elaboradas até o terceiro dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços. A 

fiscalização emitirá boletim de medição, tendo como referência os quantitativos efetivamente e integralmente 

realizados, sendo tal medição acompanhada por preposto da Contratada. 

16.3 As notas fiscais correspondentes aos serviços executados deverão ser entregues à Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro até o quinto dia útil do mês subsequente à sua realização. Os pagamentos serão 

efetuados em moeda corrente, até o 10º (décimo) dia útil do mês da entrega das notas fiscais referentes aos serviços 

prestados, depois de conferidas e aceitas e após a comprovação do cumprimento dos deveres, obrigações da 

Contratada, apresentadas as quitações relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais pertinentes e as 

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, 

acompanhada inclusive do Boletim de Medição emitido pela Comissão fiscalizadora. Caso ocorra atraso na entrega 

das notas fiscais ou as mesmas contenham erros, o pagamento será prorrogado de acordo com o atraso. 

16.4 O pagamento será efetuado em contrapartida aos serviços efetivamente executados. 

16.5 Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos 

empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços, como condição para liberação do 

pagamento. 

 

16 – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

16.1 A licitante vencedora deverá apresentar a garantia de execução do contrato, antes da sua assinatura, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de sua proposta comercial. 

16.2 A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do 

artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 
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16.3 A confirmação da prestação de garantia é condição para assinatura do contrato. 

16.4 A garantia poderá ser retida no caso de aplicação de eventuais multas à contratada ou para satisfação de perdas 

e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa da contratada, no 

curso da vigência do contrato. 

16.5 Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após 

60 dias da execução total do contrato, mediante solicitação, por escrito. 

16.6 A recusa injustificada em prestar a garantia ensejará a imediata abertura de processo administrativo para 

aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações, com consequente perda de garantia de seriedade da 

proposta oferecida. 

16.7 Os títulos oferecidos em garantia não poderão estar onerados por cláusulas de impenhorabilidade, 

intransferibilidade e inalienabilidade, nem adquiridos compulsoriamente e deverão ser do tipo nominativo 

endossável e serem recolhidos. 

16.8 A garantia responderá pelo inadimplemento de quaisquer condições contratuais, pela inexecução completa ou 

parcial dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independente de outras cominações legais. 

 

17 – DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

17.1 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de publicação do resultado do julgamento, se não houver 

recurso, será homologado o resultado da licitação. 

17.2 A licitante vencedora será convocada para que, no prazo de até 05 dias, compareça à Câmara Municipal para 

assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação. No ato da assinatura do contrato deverão ser 

apresentados os documentos indicados no item 18abaixo. 

17.2.1 O prazo para o início dos serviços é de até 10 (dez) dias a partir da assinatura do contrato mediante emissão 

da “Ordem de Serviços”. 

17.3 O não atendimento da convocação por parte da adjudicatária para a assinatura do contrato, ou sua recusa 

injustificada em assiná-lo, no prazo definido pelo edital, será configurado como descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-se o infrator às sanções legais cabíveis e a execução da garantia da proposta. 

17.4 Se a licitante vencedora não aceitar a adjudicação ou convocada, não comparecer para assinatura do contrato 

ou não apresentar a documentação exigida para assinatura do contrato, serão convocados os demais participantes 

classificados, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços. 

17.5 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior com os demais participantes convocados, a Câmara poderá 

revogar a presente licitação, sujeitando a empresa faltosa às sanções legais cabíveis. 
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18 – DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1 Na data fixada para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar a seguinte documentação, 

como condição para assinatura do contrato: 

18.1.1 Garantia do contrato conforme previsto neste edital. 

18.1.2 Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos 

do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e 

legislação correlata, para o exercício de atividade de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou 

utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada Instrução.  

18.1.2.1 Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o 

documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. 

 

19 – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

19.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Câmara, observada a 

legislação vigente. 

19.2 A Câmara poderá terceirizar a fiscalização do contrato, mediante a realização de licitação específica para este 

fim, da qual não poderá participar a licitante vencedora ou empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. 

 

19.3 A medição dos serviços será feita periodicamente, por representante da Câmara, devendo os quantitativos 

apurados serem lançados nos respectivos Boletins de Medição. 

19.4 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços, serão registradas pela fiscalização em relatórios apropriados e notificadas à Contratada. 

19.5 Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo o CONTRATADO estar 

ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das Especificações 

Técnicas. 

19.6 O CONTRATADO ficará obrigado a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 

se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Câmara.   

 

20 – DO CONTRATO 

 

20.1 Observar-se-ão, na formalização do contrato, os dispositivos deste Edital e do art. 55 da Lei Federal nº 

8.666/93. 
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20.2 Considerar-se-á executado o contrato com o integral cumprimento de seu objeto, o que será certificado por 

meio do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

20.3 A Contratada não poderá ceder o contrato a qualquer pessoa física ou jurídica. 

20.4 A Contratada não poderá subcontratar as atividades objeto do contrato, salvo mediante expressa concordância 

da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, mantendo-se em qualquer hipótese a integral responsabilidade 

da Contratada pela execução satisfatória dos serviços, e desde que comprovado que a subcontratada atende a todas 

as exigências de habilitação deste Edital. 

20.5 O contrato será administrado pela Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 

21 – DA AUTORIZAÇÃO PARA O INICÍO DOS SERVIÇOS 

 

21.1 Os serviços apenas serão iniciados mediante autorização por escrito, a qual se dará por meio de 

requisição/ordem de serviços emitido pela Presidência da Câmara Municipal. 

 

22 – DA AUTORIZAÇÃO PARA O INICÍO DOS SERVIÇOS 

 

22.1 No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 

prevalecerá primeiramente o contido no projeto, seguindo as especificações e, por último, a planilha orçamentária, 

sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

22.2 Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala. Na 

divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 

consultada a FISCALIZAÇÃO. 

22.3 As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Memorial Descritivo 

deste edital serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1 Além das disposições expressas neste Edital, as propostas sujeitam-se à legislação aplicável à matéria. 

23.2 A Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por eventuais 

danos causados à Câmara Municipal, ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de falhas na 

execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada, ou de qualquer de seus empregados 

ou prepostos. 

23.3 Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituam seu objeto deverá ser pago, 

regularmente, pela Contratada, e por sua conta exclusiva. Competirá igualmente à Contratada, exclusivamente, o 
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cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social, pertinente ao 

pessoal contratado para a execução dos serviços avençados. 

23.4 Fica assegurado à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, com fundamento no interesse público, 

sem que caibam aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, o direito de alterar as condições deste 

edital, especificações ou qualquer documento pertinente a esta licitação, bem como revogar a presente licitação, ou 

anulá-la sempre que ocorrer ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, em qualquer de suas fases, 

respeitada a Lei de Licitações. 

23.5 Fica entendido que as especificações e toda a documentação da licitação 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. 

23.6 Fica estabelecido que quaisquer débitos da licitante vencedora junto a Câmara Municipal de Conceição do 

Mato Dentro, serão compensados com os pagamentos a serem feitos pelo último, caso os débitos estejam vencidos 

na oportunidade em que forem realizados tais pagamentos. 

23.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, é competente o Foro do Município de Conceição 

do Mato Dentro /MG. 

23.8 O Presidente da Câmara Municipal, em despacho fundamentado, poderá revogar a licitação por razões de 

interesse público, anulando-a por ilegalidade. 

23.9 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula 

totalmente os licitantes: 

ANEXO I – Minuta de Contrato; 

ANEXO II - Proposta de preços; 

ANEXO III - Declaração de observância do art. 7º, inciso XXXIII, CF/88; 

ANEXO IV - Declaração de aceitação dos termos do edital; 

ANEXO V – Declaração da inexistência de impedimentos para contratar com a administração pública; 

ANEXO VI - Declaração de ciência das condições do local que será executada a obra; 

ANEXO VII – Termo de referência; 

ANEXO VIII – Projeto básico; 

ANEXO IX – Cronograma físico-financeiro; 

23.10 Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Câmara, 

Departamento de Licitações, na Av. JK, 380 – Centro, município de Conceição do Mato Dentro/MG, no horário de 

expediente das 08h00min às 18h00min, ou pelo telefone: (31) 3868-2000, quando o assunto se relacionar com os 

termos do presente Edital ou do objeto licitado. 
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Conceição do Mato Dentro, 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

Cláudio Alexandre Rodrigues de Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro 
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ANEXO I 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2019 

 

Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CNPJ 02.430.067/0001-91, com edifício-sede na Avenida JK, nº 380 - 

Centro, Conceição do Mato Dentro/MG , CEP: 35.860-000 Telefone: (31)3868-2000, neste ato representado por 

seu Presidente, Sr. Cláudio Alexandre Rodrigues de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa..............................., sediada na ......................................, inscrita com no CNPJ sob o nº 

..........................., por seu representante legal infra-assinado, doravante denominado CONTRATADA, ajustam o 

presente contrato de prestação de serviço, de acordo com A Toma de Preço nº 001/2019, mediante as cláusulas e 

condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO 

1.1 A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, representado por seu Presidente, já qualificada no 

preâmbulo deste instrumento contratual, será denominado de CONTRATANTE e a firma que prestará o (s) serviço 

(s) na forma prevista neste instrumento contratual, será denominada CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 Serviços de engenharia para obra de reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Conceição do 

Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO 

3.1 O presente Contrato decorre de licitação realizada através da Tomada de Preços nº 001/2019, no regime de 

execução indireta, no tipo menor preço global, a qual está vinculada ao Processo Licitatório 043/2019, e tem como 

fundamento a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações decorrentes das Leis nº 8.883/94 e 9.648/98 e 

demais regras de direito público e privado aplicáveis a matéria que o subsidiarem. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

4.1 Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno 

conhecimento: 

ANEXO II – Proposta de preço; 
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ANEXO VII – termo de referência; 

ANEXO VIII – Memorial Descritivo; 

ANEXO IX – Projeto Básico; 

ANEXO X – cronograma físico-financeiro; 

4.2 Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este 

contrato definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução adequada do objeto contratado dentro dos mais 

altos padrões da técnica atual. 

4.3 Em caso de dúvida da CONTRATADA na execução deste contrato, esta deve ser dirimida pela 

CONTRATANTE, de modo a atender às especificações apresentadas como condições essenciais a serem 

satisfeitas. 

3.4 Ficam as partes autorizadas a celebrar eventuais aditamentos, desde que sejam assinados por representantes 

legais das partes, observados os limites e as formalidades legais. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 O presente contrato tem o valor de R$______ (___________________________). 

5.1.1 A CÂMARA pagará à licitante vencedora, através da Tesouraria da Câmara Municipal de Conceição do 

Mato Dentro, através de medições mensais, no prazo de 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

com valores expressos em reais, devidamente aprovada e aceita por engenheiro responsável, contra recibo passado 

na competente Nota de Empenho. 

5.2 Os pagamentos subsequentes somente serão efetuados mediante apresentação de cópia autenticada de 

comprovação de pagamento de todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais 

obrigações decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação, que são de exclusiva responsabilidade da 

licitante vencedora, relativos ao último mês de competência. 

5.3 Os preços contratuais serão passíveis de recomposição de valores, de forma a manter o equilíbrio financeiro do 

contrato, sempre que o mercado assim o determinar, quando então será(ão) utilizado(s) o índice e critério(s) 

legalmente adequado(s), com base em pesquisa junto a institutos oficiais. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1 Os recursos financeiros para atender as despesas serem executadas em 2019 estão previstos na seguinte dotação 

orçamentária:  

01.01.01.01.031.0101.1002.4.4.90.51.00 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1 Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, notadamente no que se refere a salários, 

encargos sociais, seguro contra acidentes do trabalho e demais obrigações previstas na legislação previdenciária e 

trabalhista, resultantes dos contratos de trabalho do pessoal empregado direta ou indiretamente na execução do 

contrato, exibindo quitadas, sempre que solicitada e por ocasião dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS 

e FGTS, sob pena de retenção dos créditos a que tiver direito; 

7.2 Prover a obra de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra necessárias à execução da obra; 

7.3 Arcar com os custos de transporte de todo e qualquer material necessário à execução da obra até o canteiro de 

obras; 

7.4 Executar o objeto contratual, rigorosamente de acordo com detalhes, especificações e normas técnicas da 

ABNT, juntamente com a equipe de engenharia contratada desta CÂMARA, acatando ainda, as recomendações da 

Fiscalização da CÂMARA. 

7.5 Assegurar, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços prestados; 

7.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato quando se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais 

empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

7.7 Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica responsável, sempre liderada por engenheiro qualificado, 

devidamente registrado em seu órgão competente - CREA, com capacidade e poderes bastantes para representá-la 

perante à fiscalização da CÂMARA e resolver problemas referentes à obra; 

7.8 Promover a sinalização provisória da obra, sob orientação do serviço de Trânsito do Município, de forma a 

conferir segurança ao tráfego e ao pessoal em serviço, bem como minimizar os transtornos aos usuários; 

7.9 Apresentar, quando solicitado, análises e ensaios tecnológicos de materiais que venham a empregar na obra; 

7.10 Substituir qualquer empregado, cuja permanência no canteiro de obras seja considerada inconveniente pela 

CÂMARA; 

7.11 Permitir e facilitar à Fiscalização da CÂMARA a inspeção das obras, em qualquer momento, devendo prestar 

as informações e esclarecimentos solicitados; 

7.12 Participar à Fiscalização da CÂMARA a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir 

a conclusão das obras, no todo ou em parte,  indicando as medidas para corrigir a situação; 

7.13 Comunicar à Fiscalização, sem prejuízo de suas responsabilidades, qualquer anormalidade verificada durante a 

execução dos trabalhos, denunciando, inclusive, qualquer fato que possa resultar em risco ou comprometer a 

qualidade dos mesmos; 

7.14 Manter no Município ou no canteiro de obras, escritório da empresa com estrutura necessária para manter o 

relacionamento profissional com a CÂMARA;   
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7.15 Manter, no escritório do Canteiro de Obras, sob sua guarda e à disposição da Fiscalização, os seguintes 

documentos: 

a) Livro de Ocorrências Diárias; 

b) Cópia do contrato de todos os instrumentos que o integram; 

c) Cadernetas de campo, quadros-resumo, registros de ensaios e controles; 

d) Arquivo ordenado de relatórios, pareceres e demais documentos administrativos da obra; 

e) Cópia das medições realizadas; 

f) Coletânea das Normas Técnicas pertinentes à obra; 

g) Projetos, detalhes e especificações. 

7.16 Anotar no “Livro de Ocorrências” todos os fatos relacionados à execução dos trabalhos, tais como: serviços 

realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas que possam atrasar o prazo da obra, e outros 

eventos que possam interessar, de modo a ter sempre um completo registro do andamento dos trabalhos; 

7.17 Submeter à aprovação da CÂMARA a execução de serviços não previstos na proposta e/ou no contrato; 

7.18 Responsabilizar-se por quaisquer danos que, na execução do contrato, causar ao à CÂMARA ou a terceiros, 

por motivo de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); 

7.19 Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI), dentro das normas de Segurança e Medicina do 

Trabalho vigente; 

7.20 Fornecer às suas expensas, lanche de desjejum e vale transporte, sempre que necessário, ao seu pessoal 

empregado direta ou indiretamente na execução do contrato; 

7.21 Apresentar Guia de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), na assinatura da Ordem de Serviço; 

7.22 Implantar os offsets e a conservação de todas as referências fornecidas nas notas de serviços; 

7.23 Manter, durante a execução do contrato, em compatibil idade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir sua segurança, regularidade e eficiência, sanando 

qualquer dúvida através do corpo técnico da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

8.2 Fornecer todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do objeto do contrato; 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 - Os serviços efetivamente executados serão pagos por medição mensal, sendo a medição realizada por 

Comissão designada, utilizando-se os preços propostos pela empresa vencedora.  
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9.2 As medições serão elaboradas até o terceiro dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços. A 

fiscalização emitirá boletim de medição, tendo como referência os quantitativos efetivamente e integralmente 

realizados, sendo tal medição acompanhada por preposto da Contratada. 

9.3 As notas fiscais correspondentes aos serviços executados deverão ser entregues à Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro até o quinto dia útil do mês subsequente à sua realização. Os pagamentos serão 

efetuados em moeda corrente, até o 10º (décimo) dia útil do mês da entrega das notas fiscais referentes aos serviços 

prestados, depois de conferidas e aceitas e após a comprovação do cumprimento dos deveres, obrigações da 

Contratada, apresentadas as quitações relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais pertinentes e as 

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, 

acompanhada inclusive do Boletim de Medição emitido pela Comissão fiscalizadora. Caso ocorra atraso na entrega 

das notas fiscais ou as mesmas contenham erros, o pagamento será prorrogado de acordo com o atraso. 

9.4 O pagamento será efetuado em contrapartida aos serviços efetivamente executados. 

9.5 Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos 

empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços, como condição para liberação do 

pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

10.1 A licitante vencedora deverá apresentar a garantia de execução do contrato, antes da sua assinatura, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de sua proposta comercial. 

10.2 A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do 

artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

10.3 A confirmação da prestação de garantia é condição para assinatura do contrato. 

10.4 A garantia poderá ser retida no caso de aplicação de eventuais multas à contratada ou para satisfação de perdas 

e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa da contratada, no 

curso da vigência do contrato. 

10.5 Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após 

60 dias da execução total do contrato, mediante solicitação, por escrito. 

10.6 A recusa injustificada em prestar a garantia ensejará a imediata abertura de processo administrativo para 

aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações, com consequente perda de garantia de seriedade da 

proposta oferecida. 

10.7 Os títulos oferecidos em garantia não poderão estar onerados por cláusulas de impenhorabilidade, 

intransferibilidade e inalienabilidade, nem adquiridos compulsoriamente e deverão ser do tipo nominativo 

endossável e serem recolhidos. 
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10.8 A garantia responderá pelo inadimplemento de quaisquer condições contratuais, pela inexecução completa ou 

parcial dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independente de outras cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato terá duração de 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a 

critério da Administração, por iguais períodos, conforme dispõe o art. 57 da Lei das Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 No curso da execução deste ajuste ao CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de 

acompanhar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos 

serviços prestados.  

12.1.1 A presença da Fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

12.2 O CONTRATANTE registrará as deficiências porventura verificadas na prestação dos serviços comunicando-

as à CONTRATADA para a imediata correção ou ajuste ao padrão de qualidade requerido, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas neste ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o 

direito da rescisão, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/93, bem como, nos casos citados no art. 78, garantido 

prévia defesa, sempre mediante notificação por escrito, quando: 

a) a CONTRATADA falir ou dissolver-se observadas as disposições legais; 

b) a CONTRATADA transferir a elaboração dos serviços, nos termos deste Contrato, sem prévia e expressa 

autorização do CONTRATANTE; 

c) o atraso na execução da obra for superior ao previsto neste Instrumento; 

d) a CONTRATADA suspender a execução da prestação dos serviços, sem justificativa e sem prévia e expressa 

autorização do  CONTRATANTE; 

e) a CONTRATADA  reincidir em falta grave punida anteriormente por multa ou caracterizada de má-fé  

f) na constatação de qualquer outra hipótese prevista no art. 78, da Lei nº8.666/93, na forma do art.79 do mesmo 

diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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14.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a CÂMARA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções: 

14.2 advertência; 

14.3 multa de 10% sobre o valor contratual. 

14.4 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos: 

14.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CÂMARA, que será 

concedida sempre que a licitante vencedora o ressarcir pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

15.1 O objeto contratado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do 

art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, salvo a exceção prevista no § 2º do art. 65, consoante a redação dada pela Lei nº 

9.648, de 27.05.98. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

16.1 O objeto contratual será recebido pela CÂMARA, conforme abaixo: 

16.1.1 Provisoriamente, através de emissão do Certificado de Aceitação Provisória da Obra, desde que: 

a) Constatado, pela CÂMARA estar a obra de acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do 

contrato; 

16.1.2 Definitivamente, através de emissão do Certificado de Aceitação Definitiva da Obra, até sessenta dias após o 

Recebimento Provisório.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. A CÂMARA se reserva no direito de contratar com outras empresas, simultaneamente e no mesmo local, a 

execução de obras e serviços distintos dos abrangidos nesta licitação. 

17.2 A contratação de empresa, oriunda de licitações promovidas pela CÂMARA, bem como os casos omissos, 

reger-se-ão basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
       CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Av. JK, 380 – Centro – CEP: 35.860-000 
                                   Telefones: (31) 3868-1059, 3868-1080, 3868-2000                                  34 

camaracmd@gmail.com ou camaracmd@yahoo.com.br 
http://www.conceicaodomatodentro.mg.leg.br/ 

18.1 Fica eleito o foro do município de Conceição do Mato Dentro/MG, para dirimir questões oriunda deste ajuste, 

renunciando as partes, desde já, a qualquer outro a que por ventura, tenham ou possam vir a ter direito. 

 

E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 

 

Conceição do Mato Dentro, _____ de ______________ de 2019. 

 

 

Cláudio Alexandre Rodrigues de Oliveira 

Presidente 

Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro 

 

Representante Legal 

Contratada 

 

 

 

 

 

Testemunha 1: _________________________________ 

CPF: 

Testemunha 1: _________________________________ 

CPF: 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

Modalidade:  Tomada de Preços nº 01/2019 

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a obra de construção e reforma da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a 

este Edital. 

 

 

A empresa ______________________________, registrada no CNPJ sob o n. _______________________, e 

registro junto ao CREA __________________, com sede na Rua_____________________, n.____________, 

complemento: _____________, bairro: ___________________, cidade _____________________, vem, por meio 

de eu representante legal, Sr. ____________________, registrado no CPF sob o n. ___________________, 

apresentar PROPOSTA DE PREÇO conforme descrição que segue: 

 

 

 ..................., ............... de ................................ de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: a presente planilha é meramente exemplificativa, cabendo ao licitante a decomposição dos preços 

unitários e apresentação de encargos dos funcionários “mensalistas” e “horistas” e apresentação de BDI. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNICA DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CF/88 

 

 

Modalidade:  Tomada de Preços nº 01/2019 

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a obra de construção e reforma da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a 

este Edital. 

 

 

 

       RAZÃO SOCIAL: 

       ENDEREÇO: 

       INSCRIÇÃO NO CNPJ: 

       INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

        

        

       Declaramos, para fins de habilitação no Processo Licitatório nº 043/2019, Modalidade TOMADA DE PREÇO 

nº. 001/2019, que obedecemos rigorosamente o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e que, em nossa 

empresa, não trabalham menores nas condições vedadas no referido dispositivo, bem como nos comprometemos a 

não contratar menores, durante a vigência do Contrato, salvo nas condições autorizadas no próprio dispositivo. 

                    

       Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

 ..................., ............... de ................................ de 2019. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

Modalidade:  Tomada de Preços nº 01/2019 

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a obra de construção e reforma da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a 

este Edital. 

 

 

 

 

       RAZÃO SOCIAL: 

       ENDEREÇO: 

       INSCRIÇÃO NO CNPJ: 

       INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

 

 

 

Declaramos, para fins de habilitação no processo licitatório nº. 0043/2019, Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 

001/2019, que conhecemos e aceitamos os termos do Edital, em seu inteiro teor, incluídos todos os anexos. 

 

 

 

 ..................., ............... de ................................ de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DA INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Modalidade:  Tomada de Preços nº 01/2019 

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a obra de construção e reforma da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a 

este Edital. 

 

 

 

 

       .......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ sob n.° 

..............................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições 

legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 

impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e 

que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO LOCAL QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA 

 

 

 

Modalidade:  Tomada de Preços nº 01/2019 

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a obra de construção e reforma da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a 

este Edital. 

 

 

 

 

 (EM CASO DE DISPENSA DA VISITA TÉCNICA PELO LICITANTE) 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que tenho pleno conhecimento das condições do local a serem executadas as obras 

objeto desta licitação, dispensada a Visita Técnica acompanhada de preposto da Licitante.  

 

 ..................., ............... de ................................ de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.º do documento de identidade 

 

 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do licitante. 
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ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Modalidade:  Tomada de Preços nº 01/2019 

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a obra de construção e reforma da Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, conforme projeto arquitetônico, Planilha Orçamentária e demais documentos anexos a 

este Edital. 

 

 

  

1 – OBJETO 

A obra de que trata o presente projeto básico é referente a contratação de serviços de engenharia para a primeira 

etapa da construção da sede da Câmara Municipal, conforme projeto arquitetônico e previsto no Termo de 

Referência deste Edital. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

A contratação aqui proposta se justifica pela proposta de trabalho apresentada pela Mesa Diretora da Câmara, 

biênio 2019-2020, a qual tem previsto no PPA e na LOA além de outras metas a reforma e ampliação no prédio 

deste Legislativo. 

 

3 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

É O valor estimado para a contratação é de R$ 1.650.068,87 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, sessenta e 

oito reais e oitenta e sete centavos), considerando a média das três cotações realizadas. 

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os serviços efetivamente executados serão pagos por medição mensal, sendo a medição realizada por Comissão 

designada, utilizando-se os preços propostos pela empresa vencedora.  

As medições serão elaboradas até o terceiro dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços. A 

fiscalização emitirá boletim de medição, tendo como referência os quantitativos efetivamente e integralmente 

realizados, sendo tal medição acompanhada por preposto da Contratada. 

As notas fiscais correspondentes aos serviços executados deverão ser entregues à Câmara Municipal de Conceição 

do Mato Dentro até o quinto dia útil do mês subsequente à sua realização. Os pagamentos serão efetuados em 

moeda corrente, até o 10º (décimo) dia útil do mês da entrega das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 

depois de conferidas e aceitas e após a comprovação do cumprimento dos deveres, obrigações da Contratada, 

apresentadas as quitações relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais pertinentes e as Certidões de 
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regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, acompanhada 

inclusive do Boletim de Medição emitido pela Comissão fiscalizadora. Caso ocorra atraso na entrega das notas 

fiscais ou as mesmas contenham erros, o pagamento será prorrogado de acordo com o atraso. 

O pagamento será efetuado em contrapartida aos serviços efetivamente executados. 

Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos 

empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços, como condição para liberação do 

pagamento. 

 

5 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

O presente Projeto Básico tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas mínimas a serem 

obedecidas na execução do Projeto, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e 

equipamentos, e constituirá parte integrante do contrato desta obra. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. As 

prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, os 

autores dos Projetos, darão todo e qualquer suporte e informação técnica necessárias ao perfeito desempenho das 

atividades. 

Caberá a CONTRATADA manter no canteiro de serviços, mão de obra em número e qualificações compatíveis 

com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 

cumprimento dos prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais necessários à execução de 

cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos 

prazos contratuais. 

Caberá a CONTRATADA manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de serviços, cabendo-lhe integral 

responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até a sua entrega a CONTRATANTE. 

Todos os danos causados a obra ou a terceiros pela CONTRATADA, deverão ser reparados à custa da mesma. 

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a lavratura do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

 

1. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS 

NBR 6118:2014: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 

NBR 6122: Projeto e execução de fundações 

 

2. EXECUÇÃO E CONTROLE 
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2.1  Responsabilidades 

Ficam reservados à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e 

porventura omisso neste memorial, nos documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos 

técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação dos autores 

dos projetos. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho de equipe com os 

diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de 

organização e construção, bem como com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras.  A 

coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas 

soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da 

licitação. 

Devem-se observar todas as normas pertinentes à Segurança e Saúde no Trabalho, bem como diálogo, diário de 

obra, contando com a presença do Técnico de Segurança do Trabalho, respeitando-se a quantidade de 

funcionários/normas vigentes. 

As especificações, os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços 

completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito 

funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados 

complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 

demais. 

2.2  Acompanhamento 

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal designado pela CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

AMTO DENTRO, o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços 

tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o 

cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de 

profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA. 

O R.T. da CONTRATADA, não poderá ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem como nenhum serviço 

técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo concretagem de estruturas, etc., poderá ser 

executado sem sua supervisão. 

2.3  Normas Técnicas Aplicáveis e Controle 
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Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual para todos os fins de 

direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os 

materiais e serviços objetos do contrato de construção da obra. 

No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que 

apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com material e ou equipamento às suas 

expensas. 

 

3. MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou 

Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha 

do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO e das demais 

normas citadas. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com 

sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente 

indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro 

processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.  

3.1. Formas  

As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo às prescrições da norma 

brasileira NBR-7190.  

As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possuam deformações prejudiciais, quer sob a ação de 

fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do 

adensamento sobre o empuxo do concreto. 

O escoramento deverá ser dimensionado de modo a não sofrer, sob a ação de seu peso, do peso da estrutura e das 

cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou 

que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.  Não se admitem pontaletes de madeira com 

diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a 5 cm, para madeiras mais duras e 7 cm para madeiras menos 

duras. Os pontaletes com mais de 3,00 m de comprimento deverão ser contraventados. Deverão ser tomadas as 

precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 

escoramento, pelas cargas por eles transmitidas. 

Na montagem de fôrmas é necessário observar os seguintes procedimentos: utilização de desmoldante (exceto no 

primeiro uso), conferir prumo de pilares, alinhamento das formas, conferir a imobilidade do conjunto, assim como 

o espaçamento. 
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Quaisquer peças a serem embutidas no concreto deverão estar perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo de 

impedimento que prejudique a aderência do concreto. 

A construção das formas e do escoramento deverá ser executada de modo a facilitar a retirada de seus diversos 

elementos separadamente, se necessário. No ato de desforma das peças, é obrigatória a amarração prévia das 

formas a serem retiradas, como forma de evitar a sua queda e por consequência riscos de acidente e danos à futuras 

instalações. 

Antes do lançamento do concreto deverão ser conferidas as medidas e a posição das formas, a fim de assegurar que 

a geometria da estrutura. 

3.2. Armaduras 

Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe A, laminados a quente, com escoamento definido 

por patamar no diagrama tensão-deformação. 

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto. 

Todo aço a ser utilizado na obra deverá, preferencialmente ser de um único fabricante, visando facilitar o 

recebimento. 

Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre 

estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de 

estocagem. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo 

com os detalhes, dimensões corretos e conferência nas formas. 

Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da dobragem, 

pois alteram as características das mesmas. As barras não podem ser dobradas junto às emendas com soldas. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos determinados pelas normas 

da ABNT. A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que durante o lançamento do concreto 

se mantenha na posição correta, conservando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e às faces internas das 

formas. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores 

ou pastilhas de concreto. 

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e 

deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras. 

As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras deverão ser as especificadas pelas normas da ABNT, ou de 

acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as das normas da ABNT. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam dobradas ou 

danificadas, ao ser retomada a concretagem elas deverão ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa 

aderência. 
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Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer 

danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos 

vibradores. 

 

3.3. Concreto 

Todas as estruturas, obras e ou serviços em concreto, deverão ser executados atendendo às especificações deste 

memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, eventualmente, de aditivos 

químicos especiais. 

Mesmo o concreto preparado em obra sua dosagem deverá ter por base a resistência característica de acordo com o 

que foi definido em projeto e nos termos da norma NBR-6118 da ABNT. 

A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que atendam economicamente às 

resistências específicas do projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a durabilidade. 

A trabalhabilidade deverá atender às características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com 

as condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características e das dimensões das 

peças a serem concretadas e os tipos se aparentes ou não. 

Para o concreto produzido no canteiro, deverão ser obedecidas as seguintes condições: 

- Utilizando cimento ensacado, pode ser considerado o peso nominal do saco; 

- Os agregados graúdos e miúdos deverão ser medidos em peso ou volume, com tolerância de 3%, devendo-se 

sempre levar em conta a influência da umidade; 

- A água poderá ser medida em volume ou peso, com tolerância de 3%; 

- O aditivo poderá ser medido em volume em peso, com tolerância de 5%. 

- O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido intervalo superior uma hora entre 

estas duas etapas; em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega do concreto.   

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e retirados destes 

quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta frequência, com diâmetro adequado 

às dimensões das formas, e com características para proporcionar bom acabamento. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes prejudiciais, tais 

como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, agente químico, bem como de 

choques e vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto a sua aderência. 

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser efetuada quando o concreto se achar suficientemente 

endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis. Se não for 

demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou 
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processo que acelere o endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá ser efetuada antes dos 

seguintes prazos: 

- Faces laterais: 3 dias; 

- Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias, entretanto 

permanecendo no local as faixas de reescoramentos; 

- Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias. 

3.4. Bloco estrutural em concreto 

Os blocos de concreto devem possuir formato e dimensões padronizadas, que proporcionam um sistema construtivo 

limpo, prático, rápido, econômico e eficiente. Estes devem ter resistência características de resistência conforme 

projeto, sobretudo, atender aos requisitos mínimos da NBR 12118/2014. 

 

4. ENCARGOS – SERVIÇOS A EXECUTAR 

4.1 Limpeza geral da obra 

Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. O canteiro de obras será mantido em 

perfeita ordem. Entulhos deverão ser removidos, mantendo os locais de trabalho, barracões, acessos, enfim toda a 

obra o mais organizada e limpa possível. A limpeza final abrangerá também a desmontagem das instalações 

provisórias do canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como os resíduos 

e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e 

conservação apresentando funcionamento ideal para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes 

com todas as ligações às redes de serviços públicos.  

4.6 Recebimento da obra 

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela 

FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação 

exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de 

Termo de Recebimento Provisório. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de 

Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de 

correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e 

comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e 

dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
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