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O MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Praça Coronel Flávio Fernandes, n.º 204, Centro, CEP 37.405-000, 

inscrição no CNPJ nº 22.541.874/0001-99, torna público que, devidamente autorizada pela 

Prefeita Municipal Letícia Aparecida Belato Martins, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alterações, além das demais disposições legais 

aplicáveis e do disposto no presente edital.  

 

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por 

eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário 

Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas 

 

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos, impugnações ou dirimir suas 

dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de 

seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, 

no Departamento de Compras e Licitações, no Paço Municipal, através do email 



PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG 
Praça Coronel Flávio, 204, Centro, CEP 37405-000 

CNPJ 22.541.874/0001-99 

Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322 

 

 

licitacao@monsenhorpaulo.mg.gov.br, ou ainda via telefone (35) 3263-1322, no horário 

entre 14 às 17hs. 

 

1.3.1 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação, responder aos pedidos de 

esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de 

acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os 

interessados, observado o disposto no item 1.1. 

 

1.4 Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Dotação orçamentária Ficha Fonte 

02.04.01.12.361.0005.1021 4.4.90.51.00 122 101 

02.04.02.12.361.0006.1021 4.4.90.00 227 119 

 

2- DO OBJETO 

 

2.1 O objeto da presente TOMADA DE PREÇOS é a contratação de empresa para 

realização de serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Rural do Moinho, 

especificados e quantificados na forma do Projeto Básico no Anexo I.  

 

3- DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

3.1 – Em cumprimento a Lei Complementar nº 123/06, as microempresas – ME e as empresas de 

pequeno porte –EPP que tenham interesse em participar desta licitação deverão observar os 

procedimentos a seguir dispostos: 

3.1.1 – As licitantes que se enquadrarem na condição de microempresa – ME ou empresa de 

pequeno porte – EPP, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação 

relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração 

prevista no Anexo V; 

3.1.2 – No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta 

seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada, no respectivo 

envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à 

regularidade fiscal apresentarem alguma restrição, bem como uma declaração conforme modelo 

disposto no ANEXO V, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 

como ME ou EPP, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

da LC 123/06; 

3.1.3 – Como critério de desempate, será assegurada preferência do direito de contrato para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

05% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada. 

3.2 – Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do seguinte 

modo: 

3.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada terá a oportunidade de 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão; 

mailto:licitacao@monsenhorpaulo.mg.gov.br
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3.2.2 – A nova proposta de preço mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da 

detentora desta nova proposta (ME ou EPP). 

3.2.3 – Não ocorrendo a classificação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

3.2.4 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta; 

3.2.5 – Na hipótese da não classificação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame; 

3.2.6 – O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO E SESSÃO PÚBLICA 

 

4.1 – Na sessão pública, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, 

junto a Comissão Permanente de Licitação e apresentar a seguinte documentação: 

a) Documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, 

assinado por dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, no qual sejam expressos os 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações com relação ao processo licitatório, conforme 

modelo constante no Anexo III; 

b) Cópia da cédula de identidade ou outro documento equivalente do responsável por assinar o 

credenciamento e do representante; 

c) Cópia do estatuto ou contrato social e da última alteração, em vigor; 

d) Declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei 

Complementar 123/2016. 

4.2 – O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de mandato, em 

nome do proponente (CARTA DE CREDENCIAMENTO). 

4.3 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Comissão Permanente de 

Licitação, ficará impedido de interpor recursos, enfim, de representar a licitante durante a reunião 

de abertura dos envelopes relativos a este processo. 

4.4 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Presidente da Comissão declarará aberta a sessão, momento e que não mais 

aceitará novos proponentes para o certame. 

 

5 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas devidamente cadastradas ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a qualificação necessária. 

5.2 Será condição para a participação de licitantes não cadastrados, desde que atendam a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observado o disposto no § 9º, do art. 22, da Lei n.º 8.666/93.  

5.3 A documentação a que se refere a cláusula 5.2 deverá ser apresentada perante a Comissão de 

Licitação na data limite prevista, no qual será dado recibo de comparecimento e apresentação de 

documentação, no prazo de 24 horas da apresentação; 
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5.4 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas com as sanções prescritas nos incisos III 

e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93; 

5.5 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas; 

5.6 Não será permitida a participação na licitação das pessoas jurídicas arroladas no artigo 9º, da 

Lei n.º 8.666/93; 

5.7 Não será permitida a participação de pessoas físicas. 

 

6. HABILITAÇÂO 

 

6.1. DA FASE DE HABILITAÇÃO PARA CADASTRADOS 

 

6.1.1 QUALIFICAÇÃO JURÍDICA – FISCAL – ECONÔMICA-FINANCEIRA GERAL - 

DECLARAÇÕES 

6.1.1.1 Certificado de Fornecedores Cadastrados; 

6.1.1.2 Declaração conjunta de idoneidade, de que tem pleno conhecimento do edital e de que não 

se serve de trabalho noturno perigoso ou insalubre de menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 

trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos. (CF. Art. 7º, XXXIII e Art. 27º, V da Lei 8.666/93). Conforme Anexo IV. 

 

6.1.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA ESPECÍFICA: 

6.1.2.1 Capital Social de mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação; 

6.1.2.2 Garantia de 5% (cinco por cento) do valor estimado da licitação, facultado à forma do art. 

56 §1º da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

6.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.3.1 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

particular atestando a realização do serviço compatível. 

6.1.3.3 Profissional Técnico de Engenharia com registro no CREA, com vínculo profissional junto 

à empresa licitante; 

6.1.3.4 Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura Municipal à profissional credenciado 

pela empresa licitante. 

 

6.2  FASE DE HABILITAÇÃO DOS NÃO CADASTRADOS 

 

6.2.1 QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

6.2.1.1 Cédula de identidade (RG) do titular no caso de Empresário Individual ou responsável 

pela empresa; 

*Se for Empresário Individual, o Registro Comercial e alterações (emitidos pela Junta 

Comercial); 

6.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 

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

eleição de seus administradores e documentos pessoais. 

6.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício e documentos pessoais; 
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6.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2.2 QUALIFICAÇÃO FISCAL  

 

6.2.2.1 Prova de inscrição no cadastro de pessoa Física  ou  cadastro de contribuintes  CNPJ, 

conforme o caso;  

6.2.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão da Receita Federal); 

6.2.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão da Receita Estadual, do 

domicílio ou sede da  empresa); 

6.2.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão de Tributos Municipal), 

relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

6.2.2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

6.2.2.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA  

 

6.2.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.2.3.2 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

6.2.3.3 Capital Social de mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação; 

6.2.3.4 Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado da licitação, facultado à forma do art. 56 

§1º da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

6.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.2.4.1 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

particular atestando a realização do serviço compatível. 

6.2.4.3 Profissional Técnico de Engenharia com registro no CREA, com vínculo profissional 

junto à empresa licitante; 

6.2.4.4 Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura Municipal à profissional credenciado 

pela empresa licitante. 

 

6.2.5 DECLARAÇÃO CONJUNTA  
6.2.5.1 Declaração conjunta de idoneidade, de que tem pleno conhecimento do edital e de que não 

se serve de trabalho noturno perigoso ou insalubre de menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 

trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos. (CF. Art. 7º, XXXIII e Art. 27º, V da Lei 8.666/93). Conforme Anexo  IV. 

 

6.3  A habilitação do licitante não cadastrado não implicará em seu cadastramento no Registro 

Fornecedores. 
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6.4  DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DOCUMENTAÇÃO 

 

6.4.1 Todos os documentos deverão ser apresentados em originais, ou autenticados via 

cartório, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda autenticados por servidor da 

Prefeitura Municipal, durante a sessão pública, desde que acompanhados de cópias e 

originais para conferência. CÓPIAS AUTENTICADAS NÃO SUBSTITUEM OS 

ORIGINAIS PARA CONFERÊNCIA. 
6.4.2 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

 

7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

DAS PROPOSTAS 

 

7.1 No local, data e hora determinados a cada ato, apresentarão os licitantes suas propostas 

em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e 

“B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações: 

 

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO 

TOMADA DE PREÇOS Nº-------------------- 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO 

TOMADA DE PREÇOS Nº--------------------- 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

7.2 Os documentos dos envelopes “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e “B” - 

PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo. 

 

7.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em originais, ou autenticados via cartório, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda autenticados por servidor da Prefeitura 

Municipal, durante a sessão pública, desde que acompanhados de cópias e originais para 

conferência. 

 

7.4 Pode a Comissão de Licitação pedir a exibição do original dos documentos. 

 

7.5 O ENVELOPE “A” conterá os documentos especificados na cláusula HABILITAÇÂO. 

 

7.6 A proposta deverá ser impressa assinada e rubricada em todas as suas páginas e complementos 

e a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, rasuras, borrões, 

entrelinhas e ressalvas, em linguagem clara e objetiva, mencionando a marca, que não dificulte a 

exata compreensão do seu enunciado, sob pena de desclassificação. 

7.6.1 Deverá conter na proposta as seguintes informações: 

 a) razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, meios de comunicação à distância; 
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 b) identificação do processo licitatório; 

 c) data e assinatura do responsável pela proponente com indicação de nome e CPF; 

d) o prazo de entrega conforme previsto no projeto básico e o prazo de validade da proposta, no 

mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da realização do certame. 

e) informação dos dados bancários da empresa (banco, agência, nº da conta), email e nome 

dos responsáveis para fins de contatos futuros..  

 

7.7  Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta 

ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de Licitação. 

 

7.8  A cotação de preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos preços 

praticados pela empresa para pagamento à vista na data de realização da licitação, 

englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos 

custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer 

outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação 

adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 

8 - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 No local, dia e hora previstos neste edital, ocorrerá a sessão pública na presença dos 

seus representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar munidos 

da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com poderes para 

praticar todos os atos da licitação, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e 

se manifestar quanto à desistência de interposição de recurso. 

 

8.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça 

necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão abertos os envelopes 

“A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em seguida serão abertos os envelopes “A” de 

todos os licitantes, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da 

Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa 

para julgamento da habilitação. 

 

8.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” serão 

mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente 

com os licitantes presentes devidamente credenciados. 

 

8.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada 

ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados 

habilitados os licitantes que atenderem integralmente às condições previstas na cláusula 6 

deste edital. 

 

8.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos 

envelopes “B” – PROPOSTA DE PREÇOS. Neste caso serão devolvidos aos licitantes 

inabilitados os envelopes “B” – PROPOSTA DE PREÇOS, fechados. 
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8.6 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá 

desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de 

recursos interpostos após o julgamento. 

 

8.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às 

disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço 

manifestamente inexeqüível. 

 

8.8  Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão 

prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a 

viabilidade de seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços unitários. 

 

8.9 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observado o 

disposto nas cláusulas 7.8 e 8.10. 

 

8.10 Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preço igual ou 

superior ao menor preço em até 10% (dez por cento), ela terá preferência de contratação, na 

forma dos itens seguintes. 

 

8.10.1 Após a abertura das propostas de preço, será facultado à microempresa ou empresa 

de pequeno porte melhor classificada apresentar nova proposta, inferior àquele que foi o 

menor preço, situação em que será o objeto adjudicado em seu favor. O prazo para 

apresentação da nova proposta é de 10 (dez) minutos. 

 

8.10.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada, nos termos do item anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem nos limites de preço da cláusula 8.10, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

 

8.10.3 No caso de equivalência dos valores apresentados por microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos limites de preço da cláusula 8.10, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8.10.4 O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a menor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8.10.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas cláusulas 8.10.1, 8.10.2 e 

8.10.3, o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 

8.11 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado como critério de 

desempate o sorteio público, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.10.  

 

8.12 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de 

Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram 

origem a tal situação. 
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8.13 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte 

com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a 

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

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, prorrogável por igual 

período a critério da Comissão Permanente de Licitação. Aguardar-se-ão os prazos de 

regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

 

8.13.1 A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela Comissão Permanente de 

Licitação quando requerida pelo licitante, exceto quando exista urgência na contratação ou 

prazo insuficiente para a emissão da Nota de Empenho, devidamente justificados. 

 

8.13.2 A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 8.13 implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, sendo facultado a Comissão Permanente de Licitação convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

8.14 O julgamento das propostas de preços (envelopes “B”) e a classificação final das 

propostas será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. 

 

8.15 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sua entrega. 

 

8.15.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta)  dias, e caso persista o interesse da Município, 

este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

8.16 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

8.17  A critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, 

de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 

8.18  O licitante vencedor poderá ser instado a permitir diligência para verificação de sua 

compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação no prazo máximo de 72 horas, 

contados a partir da sua notificação. 

 

8.19  A diligência será realizada por pessoa indicada pela Prefeita Municipal, que emitirá 

laudo motivado, podendo, ainda,  ser solicitado profissionais especialistas a critério do 

Município de Monsenhor Paulo.   

 

8.20 A licitante será desclassificada no caso de a diligência resultar em discordância às 

especificações, devendo o mesmo ser notificado para ciência do laudo. 
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8.21  A desclassificação, na forma prevista na cláusula 8.20, acarretará o consequente 

chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em relação a 

amostra. 

 

9 -  DA ADJUDICAÇÃO 

 

9.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pela Prefeita Municipal, será o licitante  

vencedor convocado, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para 

assinatura do contrato.  

 

9.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá o Município de 

Monsenhor Paulo, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, 

convocar os licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

 

10 -  DO PRAZO 

 

10.1 O prazo de vigência do contrato será de acordo com o cronograma físico finnceiro, 

contados a partir da emissão da ordem de serviço.  

 

11 - DA GARANTIA 

 

11.1  Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contado da data 

da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista 

pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.  

 

11.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação.  

 

11.3  Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 

8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 02 (dois) dias, para que seja 

mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.  

 

11.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor 

original será recomposto no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de rescisão 

administrativa do contrato.  

 

12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura 

do contrato.  

 

12.2 Os pagamentos serão realizados mediante emissão de Nota Fiscal, após realizada cada 

medição pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos. 
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12.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao Departamento de 

Compras e Licitações, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e 

INSS relativa à mão de obra empregada no contrato. 

 

12.4  O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento de cada parcela.  

 

12.5  Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

12.6  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 

 

13 - ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

13.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 

8.666/93 e na cláusula sétima da minuta de contrato (Anexo VI), dispensado o recebimento 

provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei. 

 

13.2  O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do 

Contrato. 

 

13.3  Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da 

aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 15 dias úteis, contados 

da entrada do respectivo requerimento no protocolo no Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos. 

 

14 - DAS PENALIDADES 

 

14.1  A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no Edital, bem 

como a inexecução, total ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, 

ou qualquer impedimento ou infração contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, ficando sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 

da Lei nº 8.666/93: 

 

a-) advertência; 

b-) multa de até 5% sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da 

infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que 

tiver sido inicialmente imposta. 

c-) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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14.2  A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE. 

 

14.3 A sanção prevista na alínea  b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a 

outra. 

 

14.4   A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 

contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

14.5  A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 

eximindo a CONTRATADA do  pagamento por perdas e danos em relação às infrações 

cometidas. 

 

14.6   A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva da Exma. 

Prefeita de Monsenhor Paulo e do Chefe do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, 

devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

14.7  O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

14.8    O valor da multa será pago diretamente ou descontado das próximas faturas. 

 

14.9   Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido prestada, 

o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de rescisão administrativa do contrato.  

 

14.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

administrativa ou judicialmente. 

 

14.11 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 

contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 

estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado 

o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 

contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

 

14.12 A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá observar os 

princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade. 
  
 

15 - DOS RECURSOS 

 

15.1  Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou data de lavratura de 

qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará 
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a Comissão de Licitação o recurso à autoridade superior, que a ratificará ou não, de forma 

fundamentada. 

 

15.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

15.3  Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou 

contra o julgamento da proposta de preços, terão efeito suspensivo. 

 

15.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas a, b, c e e do inciso I do art. 109, da Lei 

Federal nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, salvo 

para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se 

presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese 

em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1-A fiscalização do contrato será de inteira responsabilidade do Departamento Municipal 

de Obras e da Secretaria de Educação, através de seus técnicos especializados. 

 

16.1-1. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE OBRA 

permanentemente disponível para lançamentos no local da obra, sendo que, a sua 

manutenção, aquisição e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual 

deverá entregar, diariamente, cópia do Diário de Obra ao profissional da Departamento 

Municipal de Obras e Secretaria de Educação, responsável pela Fiscalização. 

 

16.1-2. As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre 

a realização dos trabalhos da CONTRATADA deverão ser anotados e assinados pela 

Fiscalização no Diário de Obra, e, aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no 

próprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT. 

 

16.1-3. Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, 

a CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra, sempre que surgirem quaisquer 

improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou 

condições especiais. 

 

16.1-4. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como 

formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 

 

16.2-Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra: 

 

16.2-1. PELA CONTRATADA: 

 

16.2-1.1. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

 

16.2-1.2. As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
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16.2-1.3. As consultas à fiscalização; 

 

16.2-1.4. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

 

16.2-1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

 

16.2-1.6. As respostas às interpelações da fiscalização; 

 

16.2-1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou 

serviço; 

 

16.2-1.8. Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 

 

16.2-2. PELA FISCALIZAÇÃO: 

 

16.2-2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 15.2.1.1 e anteriores. 

 

16.2-2.2. Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 

 

16.2-2.3. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário 

de Ocorrências; 

 

16.2-2.4. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 

 

16.2-2.5. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA; 

 

16.2-2.6. Determinação de providências para o cumprimento das especificações; 

 

16.2-2.7. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de 

fiscalização. 

 

17. DA EXECUÇÃO, DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 

17.1- Caberá à CONTRATANTE a emissão da Ordem de Serviço, a coordenação, a 

supervisão e a fiscalização dos trabalhos objeto desta licitação por meio da Departamento 

Municipal de Obras e Secretaria de Educação e, ainda, fornecer à CONTRATADA, os 

dados e os elementos técnicos necessários à realização dos serviços licitados. 

 

17.2- A CONTRATADA tendo recebido o projeto básico, deverá estudá-lo, e  se  achar  

necessário, propor alterações, desde que essas não desconfigurem o projeto inicial, 

submetendo-as à Departamento Municipal de Obras e Secretaria de Educação, no prazo de 

10 dias, do recebimento da ordem de serviço. 
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17.3- A CONTRATADA deverá, inicialmente, afixar no canteiro de serviços placas alusivas 

à obra, com dimensões, dizeres e símbolos a serem determinados pela CONTRATANTE. 

 

17.4- A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente 

materiais de primeira qualidade, obedecendo rigorosamente os projetos de engenharia que 

lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e às possíveis modificações propostas pelo 

setor de fiscalização da CONTRATANTE. 

 

17.5- Poderá a CONTRATANTE através do Setor competente e a seu critério exigir a  

reconstrução de qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para o mesmo, caso tenha sido 

executada com imperícia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, 

especificações ou com as determinações da fiscalização, nos termos do art. 69, da Lei nº 

8.666/93. 

 

 

17.6- Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços, 

poderá ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar 

as modificações tecnicamente recomendáveis, desde que justificadas e correspondentes a 

um dos itens abaixo: 

 

17.6-1. Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato; 

 

17.6-2. Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de qualquer parte desses 

trabalhos; 

 

17.6-3. Suspensão da natureza de tais trabalhos; 

 

17.6-4. Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à conclusão dos 

serviços contratados. 

 

17.7- Qualquer alteração, modificação, acréscimos ou reduções que impliquem alteração do 

projeto da obra deverão ser justificados pela fiscalização da CONTRATANTE e 

autorizados, sempre por escrito. 

 

17.8- Ao término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra. 

 

17.9- As alterações de serviços serão efetivadas através do competente Termo Aditivo após 

apresentação da proposta para realização das alterações, obedecendo aos seguintes critérios: 

 

17.9-1. Os serviços cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, serão 

acertados pelos seus valores históricos; 

 

17.9-1.1. Para efeito de reajustamento, caso a duração do contrato venha a ser prorrogado 

por mais de (01) ano, a periodicidade obedecerá à data base correspondente à data de 

apresentação da proposta por época de abertura da licitação. 
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17.10- Os serviços cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão acertados com 

base em nova proposta ficando o valor total limitado ao valor do custo orçado pela 

CONTRATANTE para os mesmos serviços, calculado através da Tabela de Preços vigente 

nesta época, adotando-se o BDI de contrato. 

17.10.1 - Para efeito de reajustamento dos serviços acrescidos, a periodicidade terá como 

data base a data da assinatura do Termo Aditivo. 

 

17.11 - A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do 

cronograma físico-financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado a partir do início da 

obra, que também será utilizada como a data base do contrato. 

17.11.1 - Após o prazo previsto no item 16.11 as parcelas remanescentes serão reajustadas 

pelo Índice Nacional do Custo da Construção - OBRAS CIVIS (INCC) obedecendo à 

seguinte fórmula; 

M = V (I / Io) 

Onde: 

 

M - Valor reajustado do saldo remanescente. 

V - Valor inicial das parcelas remanescentes. 

I - Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação data limite 

para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação. 

Io - Índice referente ao mês da data limite para apresentação da proposta por ocasião da 

abertura da licitação. 

 

18. DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

18.1- Os serviços serão medidos mensalmente. Os preços unitários serão os constantes da 

Proposta de Preços Unitários aprovada. 

 

18.2- As medições  serão  apresentadas  mensalmente  pela  CONTRATADA  através  de  

requerimento  e  Planilha Orçamentária. 

 

18.2.1-  As medições constarão de Boletim de Medição, contendo a relação de 

serviços,  quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais, inclusive acumulados, 

físico e financeiro. 

 

18.3- A Prefeitura pagará à contratada pelos serviços contratados e executados os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 

imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições 

previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais documentos da 

licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados. 

 

18.4- Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida a medição dos 

serviços. Emitido o Boletim de Medição (BM), o contratado o enviará à fiscalização, a fim 

de que seja atestado. Após tal procedimento, a contratada poderá emitir a respectiva Nota 
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Fiscal, a qual será também encaminhada à fiscalização, para ser atestada e dado regular 

processamento. 

 

18.5- As notas Fiscais relativas às  medições de serviços serão obrigatoriamente 

acompanhadas  das respectivas cópias dos diários de obra manuscritos, relatório fotográfico 

da obra com o devido cadastro dos serviços e ocorrências havidas na execução da obra, 

memórias de cálculo, onde deverão conter além do visto pelo Engenheiro Responsável 

Técnico à execução das obras/serviços, o visto e aprovação da FISCALIZAÇÃO do 

Departamento de Obras e da Secretaria da Educação. Os pagamentos serão efetuados no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos através de Ordem de Pagamento, contados a partir da 

emissão da respectiva nota fiscal. 

 

18.6- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos serviços executados 

baseado em medições mensais, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os 

seguintes documentos anexados: 

 

18.6-1. Boletim de Medição, devidamente firmado pelos responsáveis pela sua elaboração; 

 

18.6-2. Memória de Cálculo; 

 

18.6-3. Relatório Fotográfico com identificação dos locais onde estão sendo executados os 

serviços; 

 

18.6-4. Notas de Serviço e laudos de sondagem (quando for o caso); 

 

18.6-5. Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificação da parte 

da obra objeto da medição; 

 

18.6-6. Cópia do ato que designou o representante da administração pública para 

acompanhar a execução do contrato (fiscal da obra ou serviço); 

 

18.6-7. Nota Fiscal Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo representante da 

administração pública designado para acompanhar a execução do contrato; 

 

18.6-8. Cópia do Diário de Obra; 

 

18.6-9. Cópia da GPS Guia da Previdência Social com o número da CEI da obra, 

devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento; 

 

18.6-10. Cópia do GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social; 

 

18.6-11. Declaração Contábil afirmando que a empresa está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados; 

 

18.6-12. Documentação relativa à regularidade fiscal do contratado, consistente em: prova 

de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
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licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município de Monsenhor 

Paulo; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas à medição anterior, quando for o 

caso; 

 

18.6-13. Nos autos da primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) ART´(s) pelas 

obras ou serviços contratados. 

 

18.7- Na hipótese da CONTRATADA não cumprir o disposto nos subitens 17.6.9 e 17.6.10 

ou for apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a CONTRATANTE 

reterá o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constante da nota 

fiscal, de acordo com o art. 31 da Lei n° 9.711, de 20/11/98. 

 

18.8- Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação 

da nota fiscal, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação. 

 

18.8.1- Os pagamentos poderão sofrer atrasos em virtude de demora no repasse dos valores 

pelo FNDE, ficando ressaltado que a CONTRATADA somente poderá suspender a 

execução dos serviços após decorrido o prazo de 90 dias, nos termos do art. 78, I, da Lei n. 

8.666/93. 

 

18.9- Para o pagamento da 1ª fatura, a CONTRATADA deverá, além dos  documentos 

enumerados no item 17.6 e seus subitens, apresentar cópia das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) referentes aos serviços contratados. 

 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES 

 

19.1-Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a CONTRATADA 

obriga- se: 

 

19.1-1. A CONTRATADA deverá manter preposto com competência técnica e jurídica e 

aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução 

do contrato; 

 

19.1-2. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  – CREA-  

MG e outros órgãos, o contrato decorrente da presente licitação, conforme determina a Lei 

nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº 307 de 28 de fevereiro de 1986, do 

CONFEA; 

 

 

20 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

20.1 - A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento, desde que 
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dentro dos limite de 5% (cinco por cento) do total da obra. (De acordo com a Lei n° 

8.666/93 artigos 72 e 78). É VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO TOTAL DO OBJETO. 

 

20.2 - A subcontratação só será permitida se houver previsão contratual prévia. Se 

efetivada sem autorização da Administração, constituirá motivo para rescisão contratual. 

 

20.3 - Em caso de subcontratação do objeto, esta deve efetivar-se, também, mediante 

contrato e somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação 

constantes do edital e impostas às concorrentes que participaram do evento. 

 

21 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1  A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo o art. 49 da Lei n.º 8.666/93, 

assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato de 

revogação ou anulação. 

 

21.2  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 

 

21.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento.  

 

21.4  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

21.5 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso 

administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os 

licitantes inabilitados deverão ser notificados a retirar os envelopes de PROPOSTAS DE 

PREÇOS, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa 

ou tácita dos interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará 

autorizado a inutillizar os envelopes.  

 

21.6  Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Projeto básico com memorial descritivo, preços e cronograma físico-financeiro; 

Anexo II – Modelo de proposta; 

Anexo III – Modelo de carta de credenciamento; 

Anexo IV – Modelo de declaração conjunta; 

Anexo V – Modelo de declaração para benefício de ME e EPP;  

Anexo VI – Minuta de Contrato; 

Anexo VII – Informações para Cadastro de Fornecedores. 

 

21.7  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.  
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21.8. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 

fatos.  

 

21.9  O foro da comarca de Varginha é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução 

dela decorrentes. 

 

Monsenhor Paulo, 31 de maio de 2019. 

 

 

 

 

Maria Lusia Scotini 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Ampliação/Reforma da Escola Rural do Moinho 

 

LOCAL: Zona Rural de Monsenhor Paulo – MG 

 

ÁREA A AMPLIAR: 477,50 m² 

 

ÁREA A REFORMAR: 193,70 m² 

 

Este memorial tem como finalidade pré-definir tais condições, tais como o uso dos materiais e 

características das obras. 

 

1.0. MOBILIZAÇÃO – CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES: 

 

Não houve a necessidade de executar a limpeza do terreno, tendo em vista que o local se 

encontrava apto ao início das obras. 

Na locação da obra será utilizado gabarito de tábuas corridas pontaletadas de 2 em 2 metros. 

Algumas paredes do local, especificados em projetos, serão demolidas de forma manual em o 

auxilio de marretas, sem seu reaproveitamento. 

Todas as janelas e portas da antiga edificação serão substituídas, mantendo o mesmo padrão da 

construção ampliada e também será verificada a estrutura de madeira da cobertura, constatando 

avarias, estas serão substituídas.  

A carga e descarga dos resíduos da construção se dará de forma mecanizada com caminhão 

basculante e transportada para o local de destino. 

 

2.0. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

As escavações das valas serão alinhadas através dos cavaletes e das linhas. Estas fundações serão 

do tipo profundo com brocas de 1,5m a 2,0m de profundidade em todos os cantos e encontros de 

paredes. Após a execução da fundação em concreto armado serão feitas o reaterro das valas de 

forma manual com o auxilio do soquete. 

 

3.0 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 

 

As brocas serão executadas em concreto com resistência de 25 Mpa de profundidade de 1,5m a 

2,0m, as vigas baldrames juntamente com as colunas serão executadas em concreto armado, sendo 

a resistência do concreto de 25 Mpa e armadura longitudinal com 4 (quatro) barras de 10,0 mm a 

armadura transversal com barras de 5,0mm.  
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A laje será executada com longarinas pré-fabricadas com vigotas de preenchimento e armadura 

negativa em toda sua superfície, capa de concreto de 3 cm e resistência de 20 Mpa com 

escoramento em madeira.  

 

4.0 ALVENARIA 

 

A execução da alvenaria se fará com bloco de concreto de dimensão de 14x19x39cm para 

nivelamento da base. Na alvenaria de vedação das paredes serão utilizados blocos não estrutural 

de 09x19x39cm com assentamento em argamassa traço 1:6 (cimento e areia). 

Em volta de todo o terreno será executado um alambrado em mourões de concreto, com tela de 

arame galvanizado e mureta em concreto. 

 

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Toda a estrutura da fundação receberá impermeabilização com tinta asfáltica, duas demãos. 

 

6.0. COBERTURA 

 

A cobertura será feita em tramas de madeira sendo duas águas ou mais utilizando madeira de boa 

qualidade não aparelhada e telhas de cerâmica tipo francesa, cumeeira em telha cerâmica 

emboçada com aragamassa traço 1:2:9 (cimento, cal  e areia) com inclinação mínima de 30%, 

beiral de 50 cm com madeira aparente e rufo em chapa de aço galvanizado. 

Nas telhas da edificação existente receberão uma limpeza com jato de água de alta pressão. 

 

7.0 REVESTIMENTOS – PISOS, PAREDES E TETOS. 

7.1 PISO 

 

No esquadro da obra após a compactação e nivelamento do solo, será executado piso cimentado 

com acabamento rustico e largura de 1m no lado externo. No interior dos cômodos ampliado será 

executado o contrapiso traço 1:4 com espessura de 3 cm e regularização da superfície com 

argamassa, posteriormente será feito a execução do revestimento cerâmico em todo o piso 

juntamente com rodapé e rejuntamento. 

Será executado o piso cerâmico com assentamento piso sobre piso em argamassa ac3 na área 

existente.  

Haverá também a execução do meio fio e passeio em concreto em toda a divisa do terreno com a 

estrada. 

 

7.2. PAREDE 

Nas paredes externas e internas o revestimento será feito seguindo a ordem de chapisco traço 1:3 

e emboço/massa única com acabamento liso auxiliado com taliscas espessura de 10mm. 

Nas áreas molhadas serão executados revestimentos cerâmicos em placas tipo esmaltadas padrão 

popular  na altura inteira das paredes. 
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7.3. TETO 

 

Nos tetos os revestimentos serão feito seguindo a ordem de chapisco traço 1:3 e emboço/massa 

única com acabamento liso auxiliado com taliscas espessura de 20mm. 

 

8.0. PINTURA 

 

As paredes internas e externas em alvenaria, bem como os tetos receberão uma demão de seladora 

e duas demãos de tinta látex PVA. As cores e combinações serão definidas pela prefeitura. 

Na quadra será executada a pintura da demarcação de faixas em tinta acrílica com 5 cm de 

largura. 

 

9.0. ESQUADRIAS 

 

As janelas serão de aço medindo 1,50 x 1,20m com fixação em argamassa e vidros 4mm de 

espessura. As portas internas dos banheiros serão de madeira, com folha leve, acabamento 

melaminica medindo 60 x 160cm espessura de 3,5mm. Todas as portas externas serão em aço de 

abrir, fixação com parafusos. 

Em todos os locais onde houver escadas e rampas será executado nos dois lados um guarda-corpo 

na altura de 1,05m e vãos de 15 em 15 cm com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2’’ 

 

10.0 INTALAÇÕES ELÉTRICA 

 

Serão executadas de acordo com as Normas Técnicas, as salas ampliadas constituirá de dois 

pontos de iluminação utilizando luminária do tipo calha de sobrepor com 1 lâmpada de 18w. Na 

varanda ao longo da edificação terá luminárias do tipo plafon branca base E-27. Na área externa 

da edificação será utilizado luminárias do tipo tartaruga em alumínio base E-27,  

A edificação contará com 2 quadros de distribuição, utilizando em toda sua instalação de 

iluminação a fiação flexível de no mínimo 1,5mm², contendo  no mínimo 3 tomadas em cada sala 

de uso geral com instalação utilizando fiação de no minimo 2,5mm². Todo o sistema terá que ser 

protegido com disjuntores, bem como sua distribuição e balanceamento. 

Serão instalados na quadra dois postes de iluminação em aço cônico continuo reto, engastado na 

base com altura de 9,0m. 

 

11.0 INTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 

Toda rede hidráulica da edificação, bem como a rede de esgotamento sanitário e rede de 

drenagem pluvial deverá atender a NBR 5626, NBR 8160 e NBR 10844 respectivamente. 

 

12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 

Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas 

instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento perfeito. 
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Todo o entulho deverá ser removido do terreno. 

Serão lavados convenientemente os pisos bem como os vidros e metais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação do departamento de 

obras da Prefeitura Municipal do Monsenhor Paulo-MG. Todos os serviços e matérias 

empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais. 

Na entrega da obra, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da fiscalização, das 

perfeitas condições e funcionamento e segurança de todas as instalações. 

 

 

Monsenhor Paulo MG, 27 de Maio de 2019 

 

 

 

___________________________________________ 

Erick Luiz Godoy Ferreira 

Engenheiro Civil 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 

 

CNPJ: 

Endereço: 

Tel/fax: 

E-mail: 

Razão social 

 
 

 

OBRA: REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO MOINHO 

ENDEREÇO: Zona Rural 

ÁREA: 671,20 m² 

 DATA: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO BDI = 20,38% 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) Preço Total(R$) 

1   Ampliação/Reforma Escola Municipal Rural do Moinho - TOTAL      

1.1.   Mobilização - Canteiro de Obras - Demolições   

1.1.1. SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50    

 
1.1.2. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
143,30 

   

1.1.3. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO M³ 4,64    

1.1.4. SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO M² 8,92    

1.1.5. SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE 20% DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M² 38,74    

1.1.6. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO M² 10,08    

1.1.7. SINAPI 72898 
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 M3 31,82    

1.1.8. SINAPI 72900 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM M3 31,82    

1.2.   Movimentação de Terra   

1.2.1. SINAPI 96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 27,83    

1.2.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 6,96    

1.3.   Fundação e Superestrutura   

 
1.3.1. 

 
SINAPI 

 
98228 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 

 
M 

 
128,00 
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1.3.2. 

 
SINAPI 

 
95952 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

 
M3 

 
25,30 

   

 
1.3.3. 

 
SINAPI 

 
74141/001 

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. 

 
M2 

 
314,00 

   

1.4.   Alvenaria   

 
1.4.1. 

 
SINAPI 

 
87472 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014 

 
M2 

 
675,51 

   

1.4.2. SINAPI 98522 
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M 220,00    

1.5.   Impermeabilização   

1.5.1. SINAPI 74106/001 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 20,27    

1.6.   Cobertura   

 

1.6.1. 

 

SINAPI 

 

92567 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, MAIS 20% 

DE TROCA DA EXISTENTE DE ESTRUTURA EM MADEIRA 

 

M2 

 

516,24 
   

1.6.2. SINAPI 94440 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M2 542,05    

 
1.6.3. 

 
SINAPI 

 
94219 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

 
M 

 
75,00 

   

1.6.4. SINAPI 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 12,50    

1.6.5. SINAPI 73806/1 
LIMPEZA DE SUPERFICIE (TELHADO) COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR 

E ÁGUA M² 193,70    

1.7.   Revestimentos - Pisos, Paredes e tetos   

1.7.1.   Pisos   

 
1.7.1.1. 

 
SINAPI 

 
94779 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

 
M2 

 
477,50 

   

1.7.1.2. SINAPI 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 477,50    

1.7.1.3. SINAPI 68325 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M2 220,22    

1.7.1.4. SINAPI 94266 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 90,10    

 
1.7.1.5. 

 
SINAPI 

 
87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
671,20 

   

1.7.1.6. SINAPI 88650 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 M 342,35    

1.7.2.   Parede   
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1.7.2.1. 

 
SINAPI 

 
87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
1379,10 

   

 
1.7.2.2. 

 
SINAPI 

 
87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

 
M2 

 
1039,80 

   

 
1.7.2.3. 

 
SINAPI 

 
93393 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO 

AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 
M2 

 
339,30 

   

1.7.3.   Teto   

 
1.7.3.1. 

 
SINAPI 

 
87885 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014 

 
M2 

 
314,00 

   

 
 

1.7.3.2. 

 
 

SINAPI 

 
 

87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

 
 

M2 

 
 

314,00 

   

1.8   Pintura   

1.8.1 SINAPI 41595 
PINTURA ACRILICA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, 5 CM DE 

LARGURA M 98,39    

1.8.2 SINAPI 88491 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1528,79    

1.8.3 SINAPI 88486 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 314,00    

1.9.   Esquadrias - Vidros   

 

1.9.1. 

 

SINAPI 

 

001 

KIT PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE, NUCLEO COLMEIA CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA 0,60X1,50M, 

INCLUSO DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA 

 

UM 

 

10,00 
   

 

1.9.2. 

 

SINAPI 

 

94806 

PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 

UN 

 

24,00 
   

 
1.9.3. 

 
SINAPI 

 
91307 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 
UN 

 
31,00 

   

1.9.4. SINAPI 94559 
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 40,42    

1.9.5. SINAPI 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2'' M 19,33    

1.9.6. SINAPI 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 34,24    

1.10.   Instalações Elétricas   

1.10.1. SINAPI 97583 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 30,00    
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1.10.2. SINAPI 97589 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 10,00    

 
1.10.3. 

 
SINAPI-I 

 
38775 

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA) 

 
UN 

 
19,00 

   

 

1.10.4. 

 

SINAPI 

 

93128 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

 

UN 

 

64,00 
   

 
1.10.5. 

 
SINAPI 

 
93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 

 
UN 

 
45,00 

   

1.10.6. SINAPI 74130/005 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00    

 
1.10.7. 

 
SINAPI 

 
74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 
UN 

 
2,00 

   

1.10.8. SINAPI 74130/001 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00    

1.10.9. SINAPI 74130/003 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00    

1.10.10. SINAPI 73769/4 
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00    

1.11.   Instalações Hidraulicas   

1.11.1. SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 13,00    

1.11.2. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 13,00    

 
1.11.3. 

 
SINAPI 

 
86904 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 
UN 

 
10,00 

   

1.11.4. SINAPI-I 1748 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M UN 1,00    

1.11.5. SINAPI-I 36218 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM UN 3,00    

1.11.6. SINAPI-I 13984 
TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " 

(REF 1152) UN 16,00    

1.11.7. SINAPI 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 7,00    

 

1.11.8. 

 

SINAPI 

 

89972 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 

UN 

 

10,00 
   

1.11.9. SINAPI-I 11869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA UN 2,00    

1.11.10. SINAPI 94795 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 2,00    

1.11.11. SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 2,00    
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Observações: 

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha. 

1.11.12. SINAPI 89482 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 3,00    

 
1.11.13. 

 
SINAPI 

 
89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

 
UN 

 
25,00 

   

 

 
1.11.14. 

 

 
SINAPI 

 

 
93352 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO 

DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 

 

 
UN 

 

 
20,00 

   

1.11.15. SINAPI-I 3278 
CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 

40* CM UN 5,00    

1.11.16. SINAPI 83670 TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 85,00    

1.11.17. SINAPI 83671 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 85,00    

1.12.   Limpeza da Obra   

1.12.1. SINAPI 004 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 671,20    

 

Encargos sociais: 

 

  
 

Local Responsável Técnico 

Nome:  

  

Data 

CREA/CA 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.  
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O critério de julgamento será o menor valor no preço global. 

 

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da mesma. 

- Prazo para realização dos serviços: conforme cronograma financeiro 

 

LOCAL/DATA:  

 

 

ASSINATURA 

Nome completo do representante legal da participante ou de seu procurador devidamente.
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Departamento de Compras e Licitações 

Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo 

Praça cel. Flávio Fernandes, 204 - Centro. 

Monsenhor Paulo/MG 

 

TOMADA DE PREÇO Nº /2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N°/2019 

                                 

Caros Senhores, 

 

                                Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a).........................................................., 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do documento de identificação (CIRG/CTPS ou 

similar) sob o n° ............................., inscrito no CPF sob o n° ..............................., residente e 

domiciliado na cidade de ......................................., na Rua ............................, nº .........., Bairro 

................, CEP.:......................, para representar a empresa ................................, inscrita no CNPJ 

sob o nº ..............................., com sede na cidade de ..........................., na Rua 

.................................., nº .............., Bairro ...................., CEP.: ........................, Telefone: 

............................, em todos os atos e reuniões relativas a Tomada de Preço nº /2019, Processo nº 

/2019, ficando o (a) mesmo (a) autorizado (a) a assinar atas, rubricar documentos e propostas de 

licitantes, comparecer em visitas técnicas, bem como apresentar impugnações, recursos e 

contestações. 

 

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

 

                        ___________________________________________________ 

                            (Assinatura do representante legal da empresa licitante) 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO /2019- TOMADA DE PREÇO /2019 

 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

         A empresa ______________________________, com sede à_______________________, 

devidamente inscrita no CNPJ nº ______________________e Inscrição Estadual nº 

_____________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

        Declara que cumpre ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

(Declaração Amiga da Criança). 

        Declara que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal. 

        Declara que tem pleno conhecimento de todo o conteúdo deste edital, cumpre e concorda 

com todos os requisitos e exigências do mesmo. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

(a): Nome e número da identidade do declarante 

(responsável pela empresa). 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP). 

 

DECLARAÇÃO 

   

 

 

 

A empresa (Nome da Empresa),  CNPJ Nº, Inscrição Estadual nº   , com sede (endereço completo) 

através de seu representante legal DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para 

participação de licitação na modalidade Tomada de Preço n° , que está sob o regime de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 

14 de Dezembro de 2006. 

 

 

(Local e Data), ______________,______ de _______ 

 

 

Representante legal da empresa 

(Nome completo, número do RG e assinatura) 
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ANEXO I 

MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATAÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO, E A 

EMPRESA   POR INTERMÉDIO 

DA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

OBRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO MOINHO, 

NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA 

SEGUINTE: 

 

 

O MUNICIPIO DE MONSENHOR PAULO, situado na Rua  n.º    – Setor 

 – CEP   , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º    , neste ato representada 

pela Prefeita Municipal, Sra. xxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, portadora da CI-RG nº  

 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob  o nº   , doravante denominado 

CONTRATANTE, de um lado,   e   de   outro,   a   empresa   xxxxxxxxxxxxxxxxx,   pessoa   

jurídica   de   direito   privado 

...........................,com seus atos constitutivos registrados no(a)....................., sediada 

em...................., na.............. inscrita no CNPJ/MF, sob o nº.................., Inscrição Estadual nº........, 

neste ato representada, na forma de seu Contrato Social, pelo sócio(s) Sr........................., 

nacionalidade, estado civil, profissão, Identidade nº..........., CPF nº............., doravante 

denominada CONTRATADA, tem, entre si, junto e avençado, o presente instrumento contratual, 

originário na Tomada de Preço n°, em conformidade com o disposto na Lei 8.666/93, demais 

legislações pertinentes e processo administrativo nº. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1. Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL RURAL DO MOINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, cujos anexos integram este contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

1.2. O regime de execução do presente contrato é de Empreitada por Preço Global. 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 

 

2.1. DA CONTRATANTE: 
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2.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis irregularidades 

ao setor competente; 

 

2.1.2. Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados e dos materiais a serem 

empregados. 

 

2.1.3. Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do respectivo termo contratual, ficando 

todo e qualquer pagamento submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto 

que trata este Projeto Básico. 

 

2.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços⁄produtos/materiais entregues, executados e ou 

fornecidos em desacordo com o contrato; 

2.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos 

dentro das normas do contrato. 

 

2.1.6. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado; 

 

2.1.7. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os 

tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas 

nos prazos legais. 

 

2.1.8. Exigir a seu critério a demolição para reconstrução de qualquer parte da obra, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com imperícia técnica 

comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações, e ainda, em desacordo 

com as determinações da fiscalização, nos termos do artigo 69, da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

2.1.9. Emitir a Ordem de Serviços, a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto 

deste instrumento e, ainda, fornecer, à CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos 

necessários à realização dos serviços licitados. 

 

2.1.10. Justificar e autorizar, sempre por escrito qualquer alteração, modificação, acréscimos ou 

reduções que impliquem alteração do projeto da obra e correspondentes a um dos itens abaixo. 

 

2.1.10.1. Aumento ou diminuição da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato; 

 

2.1.10.2. Alteração dos níveis, alinhamentos de posição e dimensões de qualquer parte 

desses trabalhos. 

 

2.1.10.3. Suspensão da natureza de tais trabalhos; 

 

2.1.10.4. Execução de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensável à conclusão dos 

serviços contratados. 

 

2.1.11. Poderá acrescer ou suprimir os serviços a seu critério, nas mesmas condições contratuais, 

nos limites estabelecidos pelo § 1º do art. 65, da Lei 8666/93. 
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2.1.12. As alterações de serviços serão efetivadas através do competente Termo Aditivo após 

apresentação da proposta para realização das alterações, obedecendo aos seguintes critérios: 

 

2.1.12.1. Os serviços, cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, serão 

acertados pelos seus valores históricos. 

 

2.1.12.2. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerá à data base correspondente 

à data de apresentação da proposta por época de abertura da licitação. 

 

2.2.   DA CONTRATADA: Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, a 

CONTRATADA obriga-se a: 

 

2.2.1. Executar regularmente os serviços que se fizerem necessários para o perfeito desempenho 

do objeto desta contratação, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser 

rejeitado pelo fiscal do contrato, quando não atender satisfatoriamente; 

 

2.2.2. Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condições 

pertinentes e estabelecidas no Edital, e declarações expressas na proposta; 

 

2.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações de 

assumidas nesse termo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

respectiva. 

 

2.2.4. Responsabilizar-se pelo serviço ofertado e por todas as obrigações tributárias e sociais 

admitidas na execução do presente instrumento; 

 

2.2.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

 

2.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte 

os produtos objeto desse respectivo termo, que por ventura se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução do respectivo objeto. 

 

2.2.7. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimônio da 

CONTRATANTE, em razão de ação ou omissão de prepostos da CONTRATADA, ou de quem 

em seu nome agir. 

 

2.2.8. Por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa, ou dolo na execução do objeto em questão, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da Contratante. 

 

2.2.9. A assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência da espécie, forem vítimas 

seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em 

dependências da Contratante. 
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2.2.10. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificação por 

parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório à repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

 

2.2.11. A CONTRATADA deverá manter preposto, com competência técnica e jurídica e aceito 

pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

2.2.12. Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos, mandatários ou conveniados; leis, regulamentos e 

posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes 

à matéria objeto da contratação em questão, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas 

consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou conveniados. 

2.2.13. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA-MG e outros órgãos o contrato decorrente da presente  licitação, conforme determina a Lei 

nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução nº 307, de 28 de fevereiro de 1986, do 

CONFEA. 

 

2.2.14. Manter "Equipe de Higiene e Segurança do Trabalho" de acordo com a legislação 

pertinente e aprovação da CONTRATANTE. 

 

2.2.15. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatório de inexistência de débito 

relativo às contribuições sociais, na forma da Lei n° 8.212/91 (CND e FGTS) e cópia da proposta. 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

2.2.16. Afixar no canteiro de serviços placas alusivas à obra, com dimensões, dizeres e símbolos a 

serem determinados pela CONTRATANTE 

 

2.2.17. Proceder a limpeza do local onde foram realizados os serviços/canteiro da obra. 

 

2.2.18. Nenhuma alteração ou modificação de forma, qualidade ou quantidade dos serviços, 

poderá ser feita pela CONTRATADA. 

 

2.2.19. Apresentar sempre que solicitado as guias de recolhimento de FGTS e de INSS, 

comprovantes de pagamento de salários dos seus empregados. 

 

2.2.20. Apresentar na assinatura do contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica de 

Execução da Obra em nome do profissional responsável na empresa CONTRATADA. 

 

2.3. Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes, 

bem como estrita obediência às prescrições e exigências das especificações da CONTRATANTE 

que serão considerados como parte integrante do presente contrato. 

 

2.4. A contratada deverá manter preposto com competência técnica e jurídica e aceito pela 

contratante, no local da obra/serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 



PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG 
Praça Coronel Flávio, 204, Centro, CEP 37405-000 

CNPJ 22.541.874/0001-99 

Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322 

 

 

3.1. DO PAGAMENTO: 

 

3.1.1. Os serviços custarão à CONTRATANTE o valor total global de R$.......... 

(................................................................). 

 

3.1.2. Os valores serão pagos à CONTRATADA de acordo com o cronograma físico- financeiro, 

até o 30° dia da apresentação da nota fiscal. 

 

3.1.3. Na hipótese de atraso de pagamento, serão acrescidos juros de mora de 0,1% ao mês, sobre 

o respectivo valor faturado, aplicando-se a pro-rata-die, da data do vencimento até a data do 

efetivo pagamento. 

 

3.1.4.O(s) preço(s) dos serviços, constante desta cláusula, permanecerá inalterado até sua 

conclusão. 

 

3.1.5.A CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor dos serviços executados, baseado 

em medições mensais, sendo que as faturas deverão ser apresentadas com os seguintes 

documentos anexados: 

 

3.1.5.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalização; 

3.1.5.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

3.1.5.3. Prova de situação regular perante a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); 

 

3.1.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual tanto da sede do 

domicílio do licitante, se sediado em outra Unidade da Federação, quanto perante o Estado de 

Minas Gerais, mediante Certidão de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado 

e/ou Distrito Federal; 

 

3.1.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal da sede do domicílio 

do licitante, se sediado em outra Unidade do Estado ou da  Federação. 

 

3.1.5.6. Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT fornecida pela Justiça do Trabalho. 

 

3.1.5.7. Prova de Regularidade do ISS, referente ao município onde as obras ou serviços 

venham a ser prestados ou executados, conforme dispõe art. 1º e parágrafo 1º da Lei nº 14.489/03. 

 

3.1.5.8. Declaração Contábil afirmando que a empresa está em situação regular e que os 

serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados. 

 

3.1.5.9. Cópia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social. 

 

3.1.5 Na hipótese da CONTRATADA não cumprir o disposto nos itens 3.1.4.4, 3.1.4.5, 3.1.4.6 

e 3.1.4.7 ou for apurada alguma divergência nos documentos apresentados, a CONTRATANTE 
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reterá o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços constante da nota fiscal, de 

acordo com o art. 31 da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com redação dada pela Lei nº 11.488/07. 

 

3.1.6 Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da 

fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação, incorrendo a 

CONTRATANTE, após a mesma, em juros de mora de 0,1% ao mês. 

 

3.1.7 Para o pagamento da 1ª medição, a CONTRATADA deverá, além dos documentos 

enumerados no item 3.1.4 e seus subitens, apresentar cópia das Anotações de Responsabilidade 

Técnica de Execução (ARTs) referentes aos serviços contratados. 

 

 

3.5 - DO REAJUSTAMENTO: 

 

3.5.1 - A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma 

físico-financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado a partir da data base da proposta. 

 

3.5.2 - Após o prazo previsto no item 3.5.1 as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo 

Índice Nacional do Custo da Construção - OBRAS CIVIS obedecendo à seguinte fórmula; 

 

M = V (I / Io) 

Onde: 

M - Valor reajustado do saldo remanescente. 

V - Valor inicial das parcelas remanescentes. 

I - Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação data limite para 

apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação. 

Io - Índice referente ao mês da data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura 

da licitação. 

 

3.5.3 – O valor deste contrato não terá reajuste pelo período de 01(um) ano. Após este prazo o 

índice de reajuste a ser aplicado é o INCC (índice nacional da construção civil), ou caso seja 

extinto, outro que venha a substituí-lo. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS: 

 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato ocorrerão à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias nº:  

4.2.  

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA / PRAZO / PRORROGAÇÃO: 

 

5.1. O contrato terá a vigência de 02 (dois) anos, após o recebimento pela contratada da ordem 

de serviço, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

5.2. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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5.3. PRAZO: O prazo concedido para conclusão total dos serviços será conforme estabelecido 

no Cronograma Físico-Financeiro. 

 

5.4. PRORROGAÇÃO: O prazo de execução dos serviços somente poderá ser prorrogado nas 

hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93 e no contrato. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: 

 

6.1. A fiscalização de todas as fases dos serviços será feita pela Departamento Municipal de Obras 

e pela Secretaria de Educação. 

 

6.2. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um DIÁRIO DE OBRA 

permanentemente disponível para lançamentos no local da obra. A aquisição, manutenção e 

guarda do diário de obra são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual deverá 

entregar, diariamente, cópia do diário ao Engenheiro Fiscal da CONTRATANTE, responsável 

pela Fiscalização. 

 

6.3. As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a 

realização dos trabalhos da CONTRATADA, deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização 

no Diário de Obra, e, aquela se obriga a dar ciência dessas anotações no próprio Livro, através de 

assinatura de seu Engenheiro RT. 

 

6.4. Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a 

CONTRATADA deverá recorrer ao Diário de Obra sempre que surgirem quaisquer 

improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições 

especiais. 

 

6.4.1. Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como 

formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado. 

 

6.5. Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra: 

 

6.5.1. PELA CONTRATADA: 

 

6.5.1.1. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

6.5.1.2. As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

6.5.1.3. As consultas à fiscalização; 

6.5.1.4. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 

6.5.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

6.5.1.6. As respostas às interpelações da fiscalização; 

6.5.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou serviço; 

6.5.1.8. Outros fatos que, ao juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro; 

 

6.5.2. PELA FISCALIZAÇÃO: 

 

6.5.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2; 
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6.5.2.2. Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as 

especificações, prazo e cronograma; 

6.5.2.3. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no Diário de 

Ocorrências; 

6.5.2.4. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultânea para a autoridade superior; 

6.5.2.5. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da CONTRATADA; 

6.5.2.6. Determinação de providências para o cumprimento das especificações; 

6.5.2.7. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de 

fiscalização. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO: 

 

7.1 - A execução do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalização será confiado ao 

setor competente da CONTRATANTE; 

 

7.2 - Os serviços que não estão mencionados na planilha serão autorizados somente se forem 

imprescindíveis do ponto de vista técnico de engenharia; 

 

7.3 - A empresa só poderá executar os serviços se tiver uma autorização prévia por escrito da 

CONTRATANTE. 

 

7.4 - Trocas ou compensações de serviços só poderão ser executadas mediante prévia e formal 

autorização pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem a devida 

autorização assumirá para si as penalidades impostas pela fiscalização da CONTRATANTE; 

 

7.5 - No ato de pagamento da primeira parcela a empresa deverá apresentar ART de execução 

autenticada em duas vias. 

 

7.6 - No início da obra deverá ser apresentado o Diário de Obra com Termo de Abertura. 

 

7.7 - A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar profissional regularmente habilitado 

junto ao CREA ou CAU a fim de promover o acompanhamento permanente da execução dos 

serviços. 

 

7.8 - O cumprimento dessas exigências é de responsabilidade de toda e qualquer empresa 

contratada pela contratante. 

 

7.8.1 - A cópia do Diário de Obra que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado à 

empresa em epígrafe, fará parte integrante da Medição de Serviços sob a pena de não proceder ao 

pagamento de parcelas, caso este não esteja em harmonia com o curso da obra. 

 

7.9 - Após o início da obra o Diário não poderá sair da Unidade onde estão sendo realizados os 

trabalhos sem autorização do Departamento Municipal de Obras. 
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7.10 - Após a verificação da qualidade dos serviços objeto deste edital, em conformidade com a 

especificação, o setor responsável estabelecerá aceitando-o e recebendo-o. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

8.2 - A rescisão poderá ser: 

 

8.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei; 

 

8.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

 

8.1.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

8.3 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

8.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES: 

 

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à advertência e 

multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação. 

 

9.1.1 - A multa a que se alude o item 10.1 não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei n° 12.462/2011 e Lei n° 

8.666/1993. 

9.1.2 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contrato. 

 

9.1.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

 

9.2.2. Advertência; 

9.2.3. Multa de até 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor total da contratação; 

9.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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9.2.5. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 

(dois) anos. 

 

9.3. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e será descredenciado no cadastro de fornecedores deste Município pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 

cominações legais o licitante que: 

 

10.3.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 

10.3.2 Deixar de entregar documentação exigida para o certame dentro do prazo estabelecido no 

Edital, considerando, também, como documentação a proposta ajustada; 

10.3.3 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

10.3.4 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

10.3.5 Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 

10.3.6 Não mantiver a proposta; 

10.3.7 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

9.4. Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 

penalidades previstas na Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

9.5. Por infração a quaisquer outras cláusulas contratuais, será aplicada multa de até 2% (dois 

por cento) sobre o valor total do Contrato atualizado, cumuláveis com as demais sanções, 

inclusive rescisão contratual, se for o caso. 

 

9.6. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da 

primeira parcela do preço a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 

MUNICIPIO DE MONSENHOR PAULO e cobrado judicialmente. 

 

9.7. Para garantir o fiel pagamento da multa, reserva-se o direito de reter o valor contra 

qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

10.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, após 

verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

 

10.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

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

contratada; 

 

10.1.2. Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
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comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 

n.º 8.666/1993. 

 

10.2. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram prestados em 

desacordo com a proposta, com defeito, de má qualidade, fora de especificação ou incompletos, 

após a notificação por escrito à adjudicatária serão interrompidos os prazos de recebimento e 

suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

 

10.3. O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade civil da contratada a 

posterior. Deverão ser substituídos os serviços que, eventualmente, não atenderem as 

especificações do edital. 

 

10.4. O último pagamento referente à última medição somente será realizado após o 

recebimento definitivo e atestado pela comissão de recebimento definitivo, sendo contado, a partir 

daí o prazo de 30 dias para pagamento. 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS  E ENCARGOS 

 

11.1. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

11.2. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os 

tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas 

nos prazos legais. 

 

11.3. A CONTRATANTE se reserva no direito de reter pagamento caso os encargos 

trabalhistas, previdenciários, ou quaisquer outros que esteja obrigado a recolher, caso não o tenha 

feito. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGISTRO NO CREA 

 

12.1. O contrato deverá ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei nº 5.194, 

de 14/12/66 e resolução 307, de 28/02/86, do CONFEA. 

 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL: 

 

13.1. A CONTRATADA responderá, civilmente, durante 05 (cinco) anos, após o recebimento 

dos serviços, pela solidez e segurança da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos 

do artigo 618, do Código Civil Brasileiro. 

 

13.2. Ocorrendo vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE dentro do prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, salvo no caso de vícios 

ocultos, que o prazo será do seu conhecimento, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos 

seus direitos. 
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14. CLÁUSULUA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA 

 

14.1 - A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA até a data da assinatura do Contrato, 

prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ficando 

facultado ao contratado optar por uma das seguintes modalidades: 

 

14.1.1 - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública; 

 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública deverão ser depositados em conta a ser 

fornecida pelo Município de Monsenhor Paulo; 

 

b) Os títulos da Dívida Pública deverão ser emitidos sob forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódio autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

14.1.2 - Seguro – garantia: 

 

14.1.2.1 - Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro- garantia, deverá 

juntar o comprovante de pagamento do prêmio. 

 

14.1.3 - Fiança Bancária: 

 

14.1.3.1 – Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fiança bancária deverá 

utilizar o modelo constante do ANEXO VI do Edital; 

 

14.1.3.2 – Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa 

renuncia pelo fiador dos benefícios previstos nos arts. 827 e 835 do Código Civil. Se a contratada 

optar por recolhimento em Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia e Fiança Bancária deverá 

apresentá-la a Secretaria da Fazenda, no Paço; 

 

14.2 – A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 

contrato com o recebimento definitivo da obra e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

14.3 - A garantia poderá, a critério da Administração, ser utilizada para cobrir eventuais multas 

e/ ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização 

eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o 

recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída. 

 

14.4 - A garantia ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das 

pendências administrativas ou judiciais. 

 

14.5 – Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 

exigida será considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da 

N.E (nota de Empenho) emitida. 
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14.6 – A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 

apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis. 

 

 

14.7 – A garantia será restituída, somente, após o integral cumprimento de todas as obrigações 

contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 

CONTRATADA. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LICITAÇÃO 

 

15.1 Este contrato foi objeto de licitação, de acordo a Lei nº 8.666/93, conforme edital constante 

do Processo nº. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1- O foro para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente Contrato é o da 

Comarca de Varginha, MG, excluído qualquer outro. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor. 

 

 

MONSENHOR PAULO, aos -------- dias do mês de ------------- de 2018. 

 

 

 

_____________________________________________ 

CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO 

 

 

 

_____________________________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO VII – VISITA TÉCNICA 

 

 

As empresas interessadas deverão realizar visita técnica no local de realização dos serviços, afim 

de verificarem as condições em que serão realizados os trabalhos. 

A visita técnica será realizada entre os dias 07/06/2019 a 17/06/2019, devendo o representante da 

empresa comparecer no Departamento de Compras e Licitações entre 09 às 11 horas ou entre 13 

às 16 horas, que designará um servidor para acompanhar a visita técnica no respectivo local. 

Será emitido atestado de vistoria técnica, para comprovação de que a visita foi devidamente 

realizada. 

A empresa deverá credenciar representante, utilizando-se do modelo da carta de credenciamento 

do Anexo I. 
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ANEXO VIII – INFORMAÇÕES PARA CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE FORNECEDOR CADASTRADO (CFC) 

 

 

 

LEI FEDERAL Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 

E SUAS ALTERAÇÕES 
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INSTRUÇÕES PARA OBTENÇÃO DO CFC 

 

 

A)O fornecedor deverá apresentar requerimento, conforme modelo I, redigido em papel 

timbrado da empresa 

B)Os documentos necessários ao cadastramento, renovação ou habilitação poderão  ser 

apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 

pela Comissão, mediante a apresentação dos originais ou publicação em órgão de imprensa 

oficial. Não serão aceitas cópias autenticadas para conferência como originais. 

C) Comparecer no Departamento de Compras e Licitações no horário das 08:00às 16:00 

horas. 

D)Procure apresentar a documentação completa, com antecedência de quatro (04) dias úteis da 

data da licitação. 

E)Os documentos serão analisados imediatamente ou posteriormente. Havendo falta de 

documentos, a empresa será notificada através de e-mail (é  responsabilidade da empresa o 

fornecimento no anexo  I,  no qual  requeremos  o e-mail do fornecedor para possíveis 

informações), ficando a emissão do CFC, condicionada ao recebimento dos documentos 

"faltantes”.  

F). Para informações sobre o andamento do processo ou esclarecimento de dúvidas, 

entrar em contato pelo telefone  (35) 3263-1322 ou pessoalmente no Departamento de 

Compras e Licitações. 

G)Toda e qualquer alteração no CFC, deverá ser protocolado requerimento justificando, com 

antecedência, no Departamento de Compras e Licitações.  

H)Documentos relativos a Qualificação Técnica serão exigidos na licitação, de acordo com o 

objeto licitado. Desta forma, não serão exigidos tais documentos para a confecção do CFC. 

I)A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que pretender se utilizar dos 

benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, deverão entregar os 

documentos exigidos na licitação. Desta forma, não serão exigidos tais documentos para a 

confecção do CRC. 



PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO - MG 
Praça Coronel Flávio, 204, Centro, CEP 37405-000 

CNPJ 22.541.874/0001-99 

Fone (35) 3263-1320 / Fax (35) 3263 1322 

 

 

J)O Certificado de Registro Cadastral  deste Município poderá ser emitido em qualquer época 

do ano e terá validade de  12 ( doze)meses, respeitados os prazos para licitação específica. 

        L) Solicitamos que a documentação exigida abaixo, nos seja enviada tal qual a ordem que 

segue para que possamos analisá-la de forma mais organizada. 

 

 

CONTATOS E INFORMAÇÕES:  

 

Departamento de Compras e Licitações  

Praça Coronel Flávio Fernandes, n° 204, bairro Centro, Monsenhor Paulo, MG. 

Fone: (35) 3263-1322 

Email: licitacao@monsenhorpaulo.mg.gov.br 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO/ 

RENOVAÇÃO  
 

 

1. Requerimento solicitando o CFC - conforme MODELO 1. 

 

2. Entrega do Cadastro (anexo I) preenchido.  

     

  I - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

I. Cédula de identidade (RG) do titular no caso de Empresário Individual; 

Se for Empresário Individual, o Registro Comercial e alterações (emitidos pela Junta 

Comercial); 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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 II - DA REGULARIDADE FISCAL  

I. Prova de inscrição no cadastro  de pessoa Física  ou  cadastro de contribuintes  CNPJ, 

conforme o caso;  

 

II. Prova de regularidade com as Fazendas: 

Federal (Certidão da Receita Federal); 

Estadual (Certidão da Receita Estadual, do domicílio ou sede da  empresa); 

Municipal (Certidão de Tributos Municipal), relativo ao domicílio ou sede do licitante. 

 

III.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

IV. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

  III - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

IV - DECLARAÇÕES  

I. Declaração de que não se serve de trabalho noturno perigoso ou insalubre de menores de 

18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. (CCF. Art. 7º, XXXIII e Art. 27º, V 

da Lei 8.666/93). (Modelo 2) 

II. Declaração de inidoneidade (Modelo em 3). 
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ANEXO I  

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL) 

_________________________________________________________________________________ 

NOME 

FANTASIA_________________________________________________________________________________________

_ 

ENDEREÇO 

______________________________________________________________________________________________ 

CEP____________________ BAIRRO___ CIDADE 

_______________________________________________________________ 

E-mail ______________________ CNPJ Nº ______ 

_______________________________________________________________ 

INSCR. ESTADUAL Nº _____________ INSCR. 

MUN.______________________________________________________________ 

TELEFONE____________________________ FAX _____________________________ CX. 

P._____________________________ 

RAMO DO NEGÓCIO (OBJETO SOCIAL) 

___________________________________________________________________________________________________

_______ 

_____________-

_____________________________________________________________________________________________ 

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO___________________________ Data Fundação 

_____________________________________ 

NOME DOS SÓCIOS - Nº RG - VALOR DA PARTICIPAÇÃO: 

1__________________________________________________________________________________________________

_______ 

2_____________-

____________________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________________________

_______ 

4_____________-

____________________________________________________________________________________________ 

NOME   e CPF DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO: 

1______________________________________________ CPF. N°_______________________________________ 

NOME DE BANCOS COM CONTA - CONTA CORRENTE Nº - AGÊNCIA - FONE  

1__________________________________________________________________________________________________

_______ 
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2_____________-

____________________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________________________

_______ 

NOME DE EMPRESAS PARA A QUAL FORNECE - CIDADE - FONE 

1__________________________________________________________________________________________________

_______ 

2_____________-

____________________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________________________

_______ 

E-mail (para  possíveis encaminhamentos de   avisos pela  Prefeitura Municipal) 

_____________________________________________________________________________ 

NOME, RG. E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

___________________________________________________________________________________________________

_______ 
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MODELO 1  

À 

PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO 

 

 

A/C Comissão de Licitações  

 

REQUERIMENTO  

 

(nome da empresa, endereço, CNPJ), solicita o Certificado de Registro Cadastral, desta Prefeitura, 

na atividade de........................................................................................................ Para tal, 

anexamos os documentos necessários, conforme Lei de Licitações 8.666/93, e declara que 

responde pela veracidade das informações prestadas e que comunicará as modificações que 

possam ocorrer.  

 

 

 

Datar e assinar. 

(nome completo do responsável e cargo e Nº do RG)  

 

Telefone para contato 

Nome:  

Obs: Se o cadastro for para participar em alguma licitação, solicitamos a gentileza de informar o 

número da mesma.  
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MODELO 2 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO DO ART. 27, V  DA 

LEI FEDERAL Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES. 

 

À  

PREFEITURA DE MONSENHOR PAULO 

 

 

A/C Comissão de Licitações  

 

 

Prezados Senhores, 

____________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do 

disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  Ressalva: emprega menor, a partir de 

quatorze anos, na condição de aprendiz. (se for o caso)  

__________________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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MODELO 3 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins de registro  cadastral de fornecedor perante a 

Prefeitura Municipal de  Monsenhor Paulo , que nossa empresa:  

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 

estabelecida na  ______________________________,  não foi declarada inidônea  para licitar 

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV  do artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações,  bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à  

entrega dos documentos para cadastramento, que venha alterar a  atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade  fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

_______________,____de _____________de _____. 

________________________________________ 

Diretor, sócio-gerente, procurador ou equivalente, 

Carimbo. 

 

 


