PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
Estado de Minas Gerais
Administração 2017/2020

PROCESSO LICITATÓRIO

N. º 405/2018

PREGÃO PRESENCIAL

N. º 036/2018

A Prefeitura Municipal de Cambuí - MG, mediante o Pregoeiro, Sr.
Antonio Carlos Barbosa e Membros da Equipe de Apoio, Sr. Flávio José Gallerani
Ribeiro, Sr. Adilson Pereira da Silva, Sr. Erico Gabriel Veit Ferreira, e o Sra. Liliane
Ribeiro de Faria, todos designados pela Portaria N. º 007 de 02 de janeiro de 2018,
tornam público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, visando a prestação de
serviços enunciadas no titulo II do presente edital.
A abertura da sessão será às 09 horas, do dia 27 de abril de 2018,
quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, relativos à
licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não
haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e
local aqui mencionado.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a
Lei Federal N° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal Nº. 8.666/93, e todas
as alterações posteriores, Lei Federal Complementar 123/2006, Lei Municipal
Complementar 04/2009 e pelas demais normas e condições estabelecidas neste
edital.
Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Cambuí, a
qualquer interessado, no Departamento de Compras e Licitação, situado na Praça
Coronel Justiniano Nº. 164 - 2º Andar - Centro - Cambuí - MG, devendo, para isto, o
interessado recolher o valor de R$ 23,23 (Vinte e três reais e vinte e três centavos)
referente à taxa de expediente aos cofres do Município de Cambuí, por meio de
guias próprias, retiradas no Departamento de Tributos.
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O presente edital encontra-se disponível na íntegra, na pagina da
Prefeitura de Cambuí (www.prefeituradecambui.mg.gov.br) para eventuais consultas
e download gratuito.
I. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e
seus anexos.
1.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou
mais das seguintes situações:
a) que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensa temporariamente por
qualquer órgão público federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
b) que esteja sob regime de recuperação judicial ou falência;
c) qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não
funcionem no país;
d) empresa que tenha como sócio, gerente ou diretor, Membro ou Servidor
ocupante de cargo público na Prefeitura Municipal de Cambuí e/ou seu
cônjuge.
1.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente.
Caso inexistam, tal fato deverá ser declarado de acordo com Anexo II, sob pena de
responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
1.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas que operem sob regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição, nem a sub-contratação total ou parcial do
fornecimento do objeto deste Pregão.
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1.5. Poderão participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de
Cadastramento da Prefeitura de Cambuí.
1.6. As empresas interessadas em participar da presente licitação que não se encontram
cadastradas na Prefeitura de Cambuí, deverão apresentar os documentos relacionados no
item 7.2 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade.
II. DO OBJETO
2.1 Contratação de mão-de-obra para construção de muro na Escola Municipal do
Bairro Rio do Peixe, em estrita conformidade com o descrito no Termo de Referência,
anexo ao presente edital.
III. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por
um único representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente.
3.1.1 O credenciamento será realizado exclusivamente na sala de licitações da
Prefeitura de Cambuí no dia 27/04/2018 entre as 08 e 09 horas.
3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado do estatuto ou contrato
social, para fins de comprovação de poderes para subscrevê-lo, com poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou
contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos, e assumir
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obrigações em decorrência de tal investidura, dispensada, neste caso, a apresentação de
procuração.
3.3. Apresentar, juntamente com os documentos acima detalhados, declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
constante do Anexo IV deste edital.
3.4. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição,
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial emitida no corrente ano, para
aplicação da Lei Complementar 123/2006, nas fases de habilitação e julgamento das
propostas.
3.5. Todos os documentos exigidos neste Capítulo devem ser entregues aa pregoeira em
original, ou cópia devidamente autenticada em Cartório.
3.6. Nenhuma pessoa, física ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal,
poderá representar mais de uma empresa na presente licitação.
IV. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS
E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e
documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro designado para
tal, e realizada de acordo com o que rezam a Lei nº 10.520/2002, o Decreto Municipal
Nº 093/2006, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e em
conformidade com este edital e seus anexos, no local, data e horário já determinados.
4.2. Na data, local e hora aprazados, constantes do preâmbulo do presente edital, antes
do início da sessão, o interessado ou seu representante legal deve credenciar-se junto a
pregoeira na forma do Capítulo III.
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4.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados apresentarão, em envelopes separados
e fechados, a proposta de preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de habilitação
(ENVELOPE Nº 2), momento em que dar-se-á início à fase de classificação com a
abertura do ENVELOPE nº 1.
4.4. Declarada a abertura da sessão pela pregoeira, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes dos proponentes
credenciados na forma do Capítulo anterior.
4.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação
fechados, dos licitantes participantes e não vencedores do certame, desde que não
tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não
recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos.
V. DAS PROPOSTAS (Envelope 1)
5.1. Os licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo na parte frontal, os
seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
PREGÃO Nº 036/2018
ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS
5.2. A proposta deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos:
a) ser datilografada, digitada ou impressa através de edição eletrônica de
textos, em uma via, em papel timbrado da empresa licitante, contendo a razão
social, o CNPJ, os números dos telefones, do fax, sítio na Internet, e-mail, se
houver, e o respectivo endereço com CEP, sem alternativas, rasuras, emendas
ou entrelinhas;
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b) o valor GLOBAL da proposta, detalhado na forma do Anexo V deste Edital
(Modelo de Proposta de Preços), considerando todos os custos e despesas
diretas e indiretas para o fiel atendimento do objeto deste certame;
c) uma única cotação para realização de todo evento;
d) valor total, expresso em dois algarismos após a vírgula e por extenso;
e) conter preços de cada item, expressos em moeda corrente nacional, em
algarismos, neles incluídas todas as despesas de impostos, transporte, mão-deobra e demais itens indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto deste
Pregão. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais,
prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e
por extenso, prevalecerão os últimos;
f) conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de abertura das propostas;
g) conter prazo de execução dos serviços objeto da presente licitação, não
superior a 90 (noventa) dias.
OBS.: Solicita-se que seja anexada a proposta de preços a planilha de dados na forma do
anexo VI, devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de emissão de Nota
de Empenho, posterior pagamento, e demais atos necessários, sendo a não apresentação
da referida planilha não desclassificará a licitante.
5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e
omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do
proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação,
qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da prestação
do serviço objeto da presente licitação.
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5.4. Caso os prazos de validade da proposta, de execução dos serviços, e de garantia não
estejam expressamente indicados na proposta, fica estabelecido que estes prazos serão
os estipulados no edital, no item 5.2, alíneas “f”, “g” respectivamente.
VI. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:
a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;
b) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado;
c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
d) apresentarem proposta alternativa.
6.2. Serão proclamados, pela pregoeira, os proponentes que apresentarem as propostas
de menor preço total, para a prestação dos serviços objeto deste edital, e em seguida, as
propostas com preços até 10% superiores àquela, ou as propostas das 3 (três) melhores
ofertas.
6.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes.
6.4. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentarem lances verbais, inferiores ao valor total da proposta de menor
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preço, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem
decrescente de valor.
6.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira,
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, ou, caso
contrário, será verificada a conformidade da proposta do licitante que apresentou o
menor lance e o valor estimado para a contratação.
6.7. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas
no objeto deste edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL.
6.8. Em seguida a pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto
ao objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver
formulado, das condições habilitatórias:
a) com base no Sistema de Cadastramento da Prefeitura de Cambuí e
documentação complementar exigida no edital; ou
b) no caso dos não cadastrados, na documentação exigida no edital.
6.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste edital e seus anexos,
efetuada pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
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6.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato
convocatório, a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente
declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto deste edital e seus anexos, pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
6.12. Caso não se realizem lances verbais, ou nas situações previstas nos subitens 6.8 e
6.11, a pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor.
6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pela pregoeira, sua equipe de apoio e pelos
proponentes presentes.
6.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.
6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital
e seus anexos.
6.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o que somente poderá ocorrer
no caso das propostas escritas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, para
decidir quem iniciará a etapa de lances verbais. Entretanto, não havendo interesse de
nenhum dos licitantes em oferecer lances verbais, permanecendo o empate, será
realizado novo sorteio para desfazer o empate.
6.18. A pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes
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atender às solicitações no prazo por ele(a) estipulado, contado do recebimento da
convocação.
6.19. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
6.20. Concluída a fase de julgamento com a adjudicação do objeto do presente certame,
o licitante vencedor deverá, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar nova Proposta, nos
moldes do Anexo V deste edital, ajustada aos novos valores, respeitada a proporção
inicial entre os preços unitários de cada item e o valor total da proposta.
6.21. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no momento da
emissão da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
e, observado o disposto nos subitens 6.11 e 6.12.
6.22. Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a cumprir as obrigações
contraídas, será aplicada a regra estabelecida no subitem anterior, quanto a convocação
de outro licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades do Capítulo XIV deste
Edital.
VII. DA HABILITAÇÃO (Envelope 2)
7.1. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar
envelope fechado contendo na parte frontal os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
PREGÃO Nº 036/2018
ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.2. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados:
Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro
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7.2.1. Habilitação Jurídica
a) registro comercial, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial,
no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na respectiva Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de
eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas do item "7.2.1" não precisarão constar
do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do
Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam autenticados em
Cartório.
7.2.2. Regularidade Fiscal
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC – Ficha de
Atualização Cadastral) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame.
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c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta
perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº. 1751/14;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal;
e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado.
f) comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos
Tributos relativos ao domicílio ou sede da proponente.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011.
7.2.3. Demais documentos
a) declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do
parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no
Anexo II deste edital;
b) declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, conforme modelo constante do anexo III deste edital;
7.2.4. Qualificação Econômica-Financeira
a) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta)
dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
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7.3. Às empresas cadastradas na Prefeitura de Cambuí, fica facultada a apresentação do
documento do CRC, que for competente para substituir os documentos possíveis e
válidos. Esse formulário somente será válido para esta licitação se as informações
relativas aos respectivos documentos estiverem disponíveis e dentro do prazo de
validade, responsabilizando-se a própria licitante caso não inclua os documentos dentro
do respectivo envelope, por sua inabilitação.
7.4. A documentação deverá:
a) estar em nome da licitante;
b) estar no prazo de validade estabelecido neste edital, em caso de não
estabelecido no edital estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão
expedidor competente.

c)Nos casos omissos, a pregoeira considerará como prazo de validade o de 90
(noventa) dias, contados da data de expedição do respectivo documento;
d) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.
7.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo
complementação posterior.
7.6. Os documentos passíveis de consulta via internet poderão ter sua validade
verificada, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que havendo
discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a
segunda, observado o disciplinamento constante do item 7.3.
7.7. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou em cópia
autenticada, todos deverão ser perfeitamente legíveis.
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VIII. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.
8.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada
em 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser entregue diretamente a pregoeira, na SETOR
DE LICITAÇÕES DA PMC, anexando os seguintes documentos, sob pena de não
acolhimento:
a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa
física ou CNPJ;
b) Procuração (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada).
8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele
estabelecidas.
8.5. Dos atos da pregoeira neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação
da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da
síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no
prazo de 3 (três) dias.
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8.6. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo.
8.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.8. Se não reconsiderar sua decisão a pregoeira submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão
definitiva antes da homologação do procedimento.
8.9. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de
Protocolo da PMC, observado o disciplinamento do item 8.5.
8.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sede desta PMC,
no Setor de Licitação.
IX. DA ADJUDICAÇÃO
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de MENOR
PREÇO GLOBAL esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta
licitação.
9.1.1. A licitante vencedora terá um prazo de 05 (cinco) dias para assinar o
contrato.
9.2. Se a proponente de MENOR PREÇO GLOBAL não atender às exigências de
habilitação, será examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes,
na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as
exigências do Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita à
adjudicação do objeto da licitação.
X. DA HOMOLOGAÇÃO
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10.1. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo
Ordenador de Despesa da PMC, após recebimento do processo concluído pela Pregoeira
e sua equipe de apoio.
XI. DA DESPESA
11.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos
orçamentários consignados a esta Prefeitura, na dotação 1236100084.003 Manutenção
do ensino fundamental - FUNDEB 339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica.
XII. DO RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.1. O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor nomeado por
meio de portaria editada pelo secretário da pasta requisitante, e dar-se-á mediante termo
circunstanciado, na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações.
XIII. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado de forma parcela, em até 10 (dez) dias após a
prestação dos serviços inerentes, devidamente atestado a liberação pelo aceite do
ordenador de despesas, por meio de depósito na conta-corrente da contratada, através de
Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente
atestada pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;
b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011.
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c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal; e
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria
da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e
Municipal na sede do Licitante;
e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela
Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato.
13.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa
contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
13.3. A PMC reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de
que trata a Instrução Normativa SRF nº 539/2005.
13.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota
Fiscal/Fatura documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF
nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que incidirá a retenção no
percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o
percentual na nota fiscal.
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
13.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na
unidade bancária.
XIV. DAS PENALIDADES
Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro
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14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Cambuí
poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes
sanções;
a) advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta
para as quais tenha concorrido;
b) multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer
obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que
fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato,
podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado ou
cobrado judicialmente;
d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior.
f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato.

14.2. A PMC aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº
10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
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14.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a
prevista na alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação
do ato, de acordo com os preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.
14.5 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem 14.1 alínea “e”, caberá
pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação
do ato.
14.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá
reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A participação nesta licitação implica na plena aceitação dos termos e condições
deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato.
15.3. À PMC reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação,
tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não
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cabendo aos licitantes o direito a indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único
do art. 59 da mesma Lei.
15.4. A proposta da Contratada, juntamente com a Nota de Empenho e as disposições
deste edital, terão conjuntamente valor de contrato, gerando direitos e obrigações tanto
para a Contratada quanto para a Contratante, conforme Art. 62 da Lei nº 8.666/93.
15.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão
atendidos no horário de 08h as 17h, no Setor de Licitações, situado na Praça Coronel
Justiniano Nº. 164 – Centro – Cambuí - MG, ou através do telefone (35) 3431-1167 ou
e-mail licitacoes@prefeituradecambui.mg.gov.br
15.6. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela pregoeira, de acordo com o que
rezam a Lei 10.520/2002, o Decreto Municipal Nº 093/2006, e, subsidiariamente, a Lei
8.666/93 e suas alterações.
15.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por
disposição legal, o Foro de Cambuí-MG.
15.8. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.
15.9 O licitante fica obrigado a atender a todas as exigências do gestor do contrato
referentes ao cumprimento da legislação brasileira vigente.
15.11 Integram este edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação;
Anexo III – declaração do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93;
Anexo IV – declaração de que cumpre os requisitos da habilitação;
Anexo V – modelo de proposta de preços;
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Anexo VI - planilha de dados cadastrais;
Anexo VII – minuta do contrato;
Anexo VIII – Cronograma
Anexo IX - Projeto
Cambuí/MG, 12 de abril de 2018.
Antonio Carlos Barbosa
Pregoeiro
Liliane Ribeiro de Faria
Equipe de Apoio
Flávio José Gallerani Ribeiro
Equipe de Apoio
Adilson Pereira da Silva
Equipe de Apoio
Erico Gabriel Veit Ferreira
Equipe de Apoio
De acordo:
Carolina Salles de O. Preto
Controle interno
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Contratação de mão de obra para execução de muro de
fechamento.

OBRA:

Contratação de mão de obra para execução de muro de
fechamento da Escola Municipal Professor Benedito de
Carvalho Lopes na rua Vereador Francisco Julio Pereira
nº 09 A - Bairro Rio do Peixe.

LOCAL:

BDI

23,68%
ISS 3%

BDI (CONFORME ACÓRDÃO N°2622/13 E LEI Nº13.161 DE 31/08/15)

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
Fornecimento de mão de obra para execução de um muro de
fechamento em locais conforme projeto.

1) Sobre a obra:
A infraestrutura será de concreto armado convencional valendo -se de
viga
baldrame e brocas com as especificações conforme projeto. O concreto deverá
possuir resistência de mínima de 25Mpa.
A alvenaria deverá ser de bloco de concreto com espessura de 14cm
assentes de forma aparente.
Os pilares deverão ser de concreto armado convencional de acordo com
as especificações em projeto. O concreto deverá possuir resistência de mínima
de 25Mpa.
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Existirão duas fiadas de blocos canaleta armados com 1 barra de ferro
3/8" cada e concretados conforme especificação em projeto.
Toda a mão de obra deverá seguir a boa técnica e seguir as dimensões
e os parâmetros

fornecidos pelo projeto. O muro deverá ser executado a

prumo e apresentar perfeito acabamento visual.
Todos os elementos estruturais deverão ser executados dentro das
normas pertinentes de forma a evitar qualquer anomalia que comprometa a
integridade estrutural do muro.

Cambuí, 22 de março de 2018.

Leonardo Mesquita Reis Belico

José Benedito da Costa Filho

Arquiteto e Urbanista

Secretário de Obras e Serviços
Públicos

Autor do Projeto
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
(Papel timbrado da empresa)

A

empresa

________________________________,

CNPJ

nº

_______________________, sediada _____________________________, declara, sob
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação
no processo licitatório nº 405/2018, PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2018 da Prefeitura
Municipal de Cambuí, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)

Ref.: Processo Licitatório nº 405/2018
Pregão Presencial nº 036/2018

_________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________,
por

intermédio

de

seu

____________________________,

representante
portador

da

legal,

Carteira

de

o(a)

Sr(a).

Identidade

nº

______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura do representante Legal da empresa
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ANEXO IV
Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação
(Papel timbrado da empresa)

Processo Licitatório nº 405/2018
Pregão Presencial nº 036/2018

A empresa _________________________________, CNPJ nº __________, sediada
_____________________________, declara, sob as penas da Lei, que está em situação
regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à
habilitação para os fins previstos no processo licitatório em epígrafe.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A Empresa __________________________________, CNPJ nº________________, estabelecida na (endereço), vem
apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão Presencial nº 036/2018, o qual tem por objeto a
Contratação de empresa especializada para realização da revisão do plano diretor do município de Cambuí - MG, seguindo
estritamente o descrito no Anexo I do edital (Termo de Referência).
Valor dos serviços: ____________________________
Valor por extenso:_______________________________________________
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Detalhamento da Proposta

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Descrição da Obra
BDI
1.0

Contratação de mão de obra para execução de muro de fechamento da Escola Municipal Professor
Benedito de Carvalho Lopes na rua Vereador Francisco Julio Pereira nº 09 A - Bairro Rio do Peixe.

23,68%
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

ÍTEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1

Fornecimento de mão de obra para a execução completa de muro
de fechamento ( elementos estruturais de infraestrutura,
superestrutura e alvenaria).

VALOR UNITÁRIO SEM
BDI

VALOR TOTAL
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Declaro para os devidos fins que estão inclusos no preço proposto todas as despesas diretas e indiretas para realização dos
serviços, tais como locomoção, hospedagem, alimentação, cópia de documentos, dentre outras despesas que sejam
inerente a plena realização dos serviços objeto da presente licitação.

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO VI
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço Completo
CEP
Fones / Fax
E-mail
Site Internet
Optante SIMPLES SIM ( ) NÃO ( )
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail
Carteira de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro
www.prefeituradecambui.mg.gov.br
37.600-000 – Cambuí-MG

Página 30 de 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
Estado de Minas Gerais
Administração 2017/2020

Dados Bancários da Empresa:
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço Completo
CEP
Fone / Fax
E-mail

Local e data Assinatura e carimbo da empresa
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ANEXO VII
- MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMBUÍ POR
INTERMÉDIO DE SUA PREFEITURA
MUNICIPAL E A EMPRESA.

O Município de Cambuí, Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua
Prefeitura Municipal, sediada à Praça Coronel Justiniano, l64, inscrita no CNPJ sob
o nº 18.675.975/0001- 85, representada neste ato pelo Prefeito Sr. Tales Tadeu
Tavares e pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos Sr. José Benedito da
Costa Filho, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ,
sediada à , na cidade de - Estado de , inscrita no CNPJ sob o nº , neste ato
representada por , com poderes para representar a empresa nos termos do
Contrato Social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre
si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o presente Contrato,
sujeitando-se às normas preconizadas na Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
no que consta do Processo Licitatório Nº. 405/2018, Modalidade Pregão Presencial
Nº. 036/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é a contratação de mão-de-obra para construção
de muro na Escola Municipal do Bairro Rio do Peixe, em estrita conformidade com
o descrito no Termo de Referência, fornecido pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos e anexo ao instrumento convocatório, bem como pela e proposta
comercial apresentada pela empresa contratada..
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1.1.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrição, o Edital de Pregão 036/2018, todos os anexos do citado Edital,
bem como os demais serviços, que se constituem como obrigações da
CONTRATADA, a proposta apresentada na licitação e o Cronograma
Físico-Financeiro.
1.1.2. As obras e serviços a serem desenvolvidos serão realizados em
obediência:
a) as normas legais e regulamentares vigentes;
b) aos projetos complementares e aos detalhes construtivos, ao memorial
descritivo, às especificações, à planilha de orçamento e ao cronograma
FísicoFinanceiro.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
2.1 - A fiscalização dos serviços e obras será feita pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMBUÍ, através de seus serviços próprios de engenharia e controle
geométrico e tecnológico, com responsabilidades específicas;
2.2 - A fiscalização ou supervisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI não
eximirá de responsabilidade a contratada pela execução dos serviços e obras
avençados.
2.3 - O Município de Cambuí indicará o fiscal para acompanhamento das obras e
serviços, o qual terá amplos poderes para:
a) Fiscalizar o início de cada etapa;
b) Recusar material de má qualidade ou não especificado nas normas de licitação;
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c) Recusar quaisquer serviços cuja execução esteja se fazendo ou tenha sido feito
em desacordo com os projetos e especificações, exigindo sua demolição ou
reparação por conta exclusiva da CONTRATADA, o mesmo acontecendo se a
obra estiver sendo feita em desacordo com a boa técnica;
d) Solicitar da CONTRATADA, através de seus responsáveis técnicos ou
prepostos, todos os esclarecimentos necessários ao perfeito reconhecimento dos
projetos;
e) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e demais equipamentos , além dos
que estiverem em serviço, desde que considerados necessários à execução das
obras e serviços empreitados;
f) Determinar ordem de prioridade para a execução de qualquer serviço, sempre
que julgar necessário;
g) solicitar testes dos materiais empregados e dos serviços executados da obra;
h) exigir manutenção, no canteiro da obra, do Diário da Obra, atualizado pela
Contratada e dos projetos, cópias das especificações do Edital, do Contrato, da
Planilha e demais documentos pertinentes à licitação que ficará à disposição da
fiscalização.
3.CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 Além de todas as obrigações que lhe são atribuídas nos documentos
incorporados a este Contrato, a CONTRATADA reconhece como sendo de sua
exclusiva responsabilidade:
a) quaisquer danos civis causados a terceiros, inclusive a seus empregados, em
virtude da realização da obra e serviços empreitados;
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b) Manter, também às suas expensas, à disposição do Município de Cambuí, até o
recebimento definitivo das obras, defeitos de construção evidenciados pelo uso
das instalações sem prejuízo do que estatui o art. 1245 do CC;
c) Os pagamentos de todos os tributos incidentes sobre este Contrato e/ou
decorrentes da execução das obras e serviços contratados, quer sejam Federais,
Estaduais ou Municipais;
d) A aceitação de todos os seguros pedidos pelo Município de Cambuí bem como
pagamento dos prêmios correspondentes, enquanto vigir este Contrato;
e) A garantia de segurança e solidez das obras a serem executadas, na forma e no
prazo estipulado em nossa legislação civil;
f) Os ônus decorrentes da aplicação da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal,
a qualquer empregado ou preposto de qualquer sub-empreiteira que venha a
contratar;
g) A sub-empreitada a terceiros de qualquer etapa ou parcelas das obras e
serviços desde que autorizada previamente pelo Município de Cambuí;
h) A utilização dos serviços de qualquer profissional quer seja ou não seu
empregado;
i) Observância de todas as disposições do Edital de Licitação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS AVALIAÇÕES
4.1. O Município de Cambuí, através da Secretaria de Obras procederá a
avaliações com vistas a quantificar a totalidade dos serviços executados até
aquela data, de conformidade com o Cronograma, se for o caso.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
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5.1. O valor global deste Contrato é de R$ ( ), equivalente a proposta, apresentada
pela CONTRATADA e aprovada pelo Município de Cambuí.
5.1.1. O valor acima indicado remunerará a CONTRATADA por todos os
materiais necessários à execução dos serviços, mão-de-obra e encargos
sociais, inclusive fundos legais, ônus da infortunística do trabalho,
referentes à obra em questão, todos os tributos incidentes sobre a
construção, mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento,
instalação de canteiro de obras, taxas de administração e lucro e despesas
legais de regularização da obra nos seus estágios e constituirá, assim, a
única remuneração.
5.1.2. Qualquer serviço que não constar da Planilha de Preços bem como
qualquer alteração de prazos e projetos, terá que ser autorizados
expressamente e previamente pelo Município de Cambuí, mediante
comunicação oficial escrita, com a respectiva aprovação do preço unitário
proposto, ficando sujeita a CONTRATADA a arcar com os ônus, sem direito
a remuneração, caso efetue o serviço sem autorização prevista observado
o disposto na Cláusula Sétima deste Contrato.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO REVISÃO DO PREÇO
6.1. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que
cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em
conformidade com o art. 65, II, d da lei 8.666/93;
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Os pagamentos serão efetuados conforme a liberação de recursos financeiros,
mediante as planilhas de medição efetuadas pela Secretaria de Obras,
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7.2. À medida que forem sendo liberadas as parcelas de recursos financeiros, a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos formalizará as medições efetuadas que
corresponderão ao valor devido à licitante/contratada, a qual deverá emitir a devida
nota fiscal para fins de atesto e pagamento.
7.3 O pagamento somente será efetuado pela licitadora mediante a apresentação
das Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços prestados e devidamente atestados pelo
responsável da Unidade recebedora do serviço, através cheque nominal à
licitante/contratada, equivalente às medições efetuadas.
7.3.1 a licitadora disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para efetuar o
atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em
seu preenchimento;
7.3.2 a licitadora disporá de um prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do
atesto da respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s);
7.3.3 a licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de
paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;
7.4. A liberação só será aprovada mediante a apresentação de cópias das
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´s) no CREA/MG, e do Cartão de
Inscrição da obra no INSS.
7.4.1.As liberações subsequentes à primeira somente serão aprovadas
mediante apresentação das guias de recolhimento quitadas do FGTS e da
GRPS do INSS devidas até da data da aprovação das respectivas parcelas.
7.5 A licitadora não fará nenhum pagamento à Licitante/Contratada antes de paga
ou relevada multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.
8.CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO
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8.1 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços deste contrato no
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
8.2 Não iniciando a CONTRATADA as obras e serviços no prazo de 10 (dez) dias
corridos, após a emissão da Ordem de Serviço, poderá o Município de Cambuí dar
por rescindido o presente, considerando a CONTRATADA inadimplente e
aplicando-lhe as penalidades cabíveis, previstas no item XVI – DAS
PENALIDADES E SANÇOES e cláusula 11 deste instrumento.
8.3 O atraso na execução do Cronograma dará direito ao Município de Cambuí de
exigir a sua imediata restauração.
9. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA
9.1 A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato correrá à
conta dos recursos consignados na lei orçamentária específica do presente
exercício, segundo as Dotações Orçamentárias
Nº. 1236100084.003 Manutenção do ensino fundamental – FUNDEB 339039
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a
Contratante poderá aplicar à Contratada, observado o direito de defesa, as
seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem
prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/93:
a) Advertência;
b)Multa;
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c) Suspensão da temporária do direito de licitar e contratar com a
administração;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
tiver aplicado a penalidade;
10.2 A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o
descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual
implicarão as sanções previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
10.3 A recusa da participante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de
02 (dois) dias da convocação caracteriza o descumprimento da obrigação
assumida ficando sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado do
contrato, além das penalidades referidas na lei de licitações brasileira. Nesta
circunstância a licitadora poderá, a seu exclusivo critério, convocar outra
participante, obedecida à ordem de classificação, para a assinatura do mesmo,
arcando, a licitante faltosa com a diferença de preços propostos pelo segundo
licitante.
10.4 Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária
e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa,
sendo as multas nos seguintes percentuais:
10.4.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de
atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico não
executados;
10.4.2 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
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10.4.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no
Cronograma físico não executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias;
10.4.4 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em
caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.
10.4.5 As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como
independentes, ressalvada a situação descrita nos itens 16.3.6 e 16.3.7
10.4.6. O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto
para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir
do qual incidirá a multa prevista no item 4.3.1.
10.4.7. Verificado o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA
será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.
10.4.8. Persistindo a irregularidade prevista no item 16.3.6, até a medição
mensal subseqüente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da
multa prevista no item 16.3.3, que substituirá aquela constante do item
16.3.1. 10.5. As multas deverão ser recolhidas aos cofres públicos em até
10 (dez) dias corridos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 – O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da
Lei Federal nº 8.666/93, observadas as disposições contidas nos Artigos 79 e 80
da mesma Lei.
11.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI poderá promover a rescisão do
contrato, se a contratada, além dos motivos previstos nos artigos 77 e 78, da Lei
8.666/93:
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a) inobservar o prazo estabelecido neste edital ou contrato;
b) inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para execução dos serviços
e obras;
c) subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização
formal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI.
11.3 Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à
Contratada, esta entregará a documentação correspondente aos serviços
executados, que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pela Prefeitura
Municipal de Cambuí, deduzidos os débitos existente
12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA
12.1. O prazo de início deste Contrato será contado a partir da emissão da ordem
de serviços, para vigorar da seguinte forma, 10 (dez) dias para iniciar a obra; 90
(noventa) dias para executar a obra e 30 (trinta) dias para recebimento provisório
da referida obra.
12.2 O presente contrato poderá ser prorrogado por motivo justificado, ressalvada,
neste caso, a aplicação das multas decorrentes do atraso injustificado na entrega
da obra além das outras penalidades constantes deste instrumento.
13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93.
14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, consoante dispõe o art.
61, parágrafo único da Lei nº. 8.666/93.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA -QUINTA- DO FORO
15.1. As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Cambuí, Estado
de Minas Gerais para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente
Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
identificadas.
Cambuí, aos dias do mês de de 2018.

Tales Tadeu Tavares
Prefeito
CONTRATANTE

José Benedito da Costa Filho
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1_____________________

2_____________________

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

RG:

RG:
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ANEXO VIII - CRONOGRAMA

Descrição:

Levantamento de custos de mão de obra para a execução de muro de fechamento na escola municipal do bairro do Rio do Peixe - Cambuí - MG
SINAPI MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - NÃO
Fontes de preço:
DESONERADO

1
ÍTEM
1.1

REF.
SINAPI - I

CÓDIGO
40911

1.2

SINAPI - I

40912

1.3
1.4

SINAPI - I
SINAPI - I

41084
41065

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E LEVANTAMENTO DE MURO.
ÍTEM
UNIDADE
QUANT.
V. UNIT.
ARMADOR MENSALISTA
MÊS
3
R$ 2.401,87
AJUDANTE DE ARMADOR
MÊS
3
R$ 2.086,44
MENSALISTA
SERVENTE DE OBRAS MENSALISTA
MÊS
3
R$ 1.812,80
PEDREITO MENSALISTA
MÊS
3
R$ 2.777,06

VALOR TOTAL DO ÍTEM SEM BDI
VALOR TOTAL DO ÍTEM COM BDI - 23,68%
Para esta obra foram estipulados prazo de 90 dias.
Para esta obra foram estipularos 1 armador, 1 ajudante de armador, 1 pedreiro e 1
servente
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TOTAL
R$ 7.205,61
R$ 6.259,32
R$ 5.438,40
R$ 8.331,18

R$

27.234,51

R$

33.683,64

