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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº PMJ/001/2019 
  

PROCESSO LICITATÓRIO N° PMJ/004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PMJ/109/2018 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CUJA MEDIÇÃO SERÁ POR 

SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO E APROVADO . 

 

REF: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 

UMA PONTE SOBRE O RIO CAMAPUÃ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO 

DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE JECEABA/MG”. 

 

 

O Prefeito Municipal de Jeceaba, Estado de Minas Gerais, torna público que se acha aberta 

nesta Prefeitura, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, para contratação de 

empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o Rio Camapuã, com 

fornecimento de materiais e mão de obra,  no município de Jeceaba/MG,  sob o critério de 

julgamento menor preço,  em atendimento à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a qual 

será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, fixando-se o dia 15 de abril de 2019 de 9:00 horas até as 10:00, para a entrega dos 

envelopes nº 01 “DOCUMENTAÇÃO” e o de nº 02 “PROPOSTA. Os envelopes nºs. 01 e 02 

deverão ser protocolados na Sala de Licitações, situada no Edifício-sede da Prefeitura 

Municipal de Jeceaba, na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/n.º, Centro. O início da abertura do 

envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às 10:00 horas do dia 17 de abril de 2019, 

seguindo-se após a abertura do envelope nº 02 “PROPOSTA”, desde que ocorra desistência 

expressa de interposição de recursos conforme o previsto no inciso III do art. 43 da Legislação 

de regência do presente certame, no mesmo local acima mencionado. 

  

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na 

Prefeitura Municipal de Jeceaba, no horário de 09 às 11:30 e 13:30 ás 17 horas e através do 

telefone (31) 3735-1275 (ramal 209).  

  

Fazem parte integrante deste Edital os seus Anexos:  

 

a) Anexo I – Termo de Referência;  

b) Anexo II – Modelo de Declaração;  

c) Anexo III – Minuta do Contrato; 

d) Anexo IV – Planilha Orçamentária; 

e) Anexo V – Cronograma Físico;  

f) Anexo VI – Composição do BDI; 

g) Anexo VII – Declaração de não impedimento para se beneficiar da Lei no 123/2006; 

h) Anexo VIII – Modelo Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto Licitado; 
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i)  Anexo X – Projeto Executivo (será disponibilizado no site junto ao Edital). 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

1.1. As propostas poderão ser enviadas pelo correio ou entregues no protocolo da Prefeitura 

Municipal, na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/n.º, Centro, Jeceaba, MG, e serão 

recebidas até as 09:00 horas do dia 15 de abril de 2019. 

. 

1.2. A visita técnica deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Obras, pelo 

telefone (31) 984633972, no horário de 10 às 16 horas, de segunda a sexta- feira. 

 

1.3. A visita técnica será realizada, facultativamente, por qualquer funcionário credenciado 

pela empresa. 

1.3.1. Para fins de comprovação deverá apresentar de Carta de Indicação do responsável 

Legal da empresa para realização da visita técnica, acompanhada da cópia do contrato 

social. 

1.3.2. Na visita técnica poderão ser discutidas e esclarecidas questões fundamentais ao 

perfeito entendimento da obra e projeto, bem como disponibilidades de serviços que 

Jeceaba oferece para ser utilizados na obra. 

1.3.3. Se não for realizada a visita técnica, a licitante não poderá alegar 

desconhecimento de informações pertinentes ao objeto de contratação. 

1.3.4 - A visita técnica não é item obrigatório para a habilitação ou a classificação 

da proposta da licitante, podendo a empresa licitante efetuá-la em horário de 

atendimento do Município e desde que previamente agendado diretamente junto à 

Secretaria de Obras do Município. 

2. DO OBJETO  

  

2.1- O objeto do presente certame é a contratação de empresa de engenharia civil para 

construção de uma ponte sobre o Rio Camapuã, com fornecimento de materiais e 

mão de obra, no município de Jeceaba/MG. 

2.2-  As especificações do objeto bem como as normas de segurança e demais condições, 

responsabilidades e as fases de execução de obras, seguem no Termo de Referência 

integrante deste edital. 

2.3-  Para execução dos serviços a CONTRATADA deverá ter como parâmetro as normas 

técnicas da ABNT pertinentes de acordo com os serviços a serem executados. 

2.4- O julgamento da presente licitação será realizado segundo o critério de menor preço 

global. A execução do contrato observará as normas do presente edital, sendo 

realizadas as medições por etapas concluídas conforme cronograma físico. 

2.5- Correrão por conta da contratada, os fornecimentos de todo o material e mão de obra 

necessários, todas as despesas inerentes a Legislação Trabalhista, Previdenciária, 

Tributária e outras decorrentes da execução dos serviços, bem como, a 

responsabilidade perante terceiros, dos danos que possa vir ocasionalmente causar, 
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durante a execução do objeto contratual e ainda a responsabilidade por qualquer vício 

verificado na obra. 

2.6- Os serviços deverão ser executados de acordo com o cronograma físico adotado 

pela Prefeitura, cujo prazo de execução da obra será de até no máximo 180 (cento e oitenta) 

dias, a contar do recebimento da ordem de serviço. 

2.7- Durante a execução da obra o cronograma físico-financeiro apresentado junto à 

proposta, poderá ser antecipada em até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal, desde 

que previamente aprovado pelo CONTRATANTE. 

 

3. PARTICIPANTES 

 

3.1. Poderão participar da presente licitação empresas legalmente constituídas que comprovem, 

na fase de habilitação, possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital. 

3.2. Junto aos documentos de habilitação, a licitante deverá apresentar documento que credencie 

seu representante, firmado pelo representante legal da empresa, em que lhe sejam conferidos os 

poderes para apresentar e/ou desistir de recursos e firmar os atos inerentes à licitação. 

3.3. Tratando-se de pessoa com poderes expressos para representação, sem ressalva da 

possibilidade de firmar contratos, dispensa-se o exigido no subitem anterior, devendo o 

representante, apenas, exibir documento que o identifique se presente à sessão. Tratando-se de 

sociedade personificada sem expressa menção de quem a representa qualquer dos sócios 

poderá fazê-lo. 

4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

4.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta Tomada de 

Preço, devendo protocolizar o pedido, na Sala de Licitações, situada no Edifício-sede da 

Prefeitura Municipal de Jeceaba, na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/n.º, Centro, cabendo à 

Comissão Permanente de Julgamento de Licitação decidir sobre a petição no prazo de até 03 

(três) dias úteis. Não será admitida impugnação via fax ou e-mail. 

4.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame. 

4.1.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação deste edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

5. EDITAL 

5.1. O presente edital e seus anexos poderão ser obtidos no site da Prefeitura Municipal de 

Jeceaba.-  www.jeceaba.mg.gov.br. 
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5.2 Todos os esclarecimentos técnicos complementares sobre a presente licitação serão obtidos 

junto à Secretaria Municipal de Obras pelo telefone (31) 984633972, no horário de 10 às 16 

horas, de segunda a sexta-feira. 

5.3. Os esclarecimentos referentes ao Edital serão prestados pela Diretoria de Contratos e 

Licitações,situada no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de Jeceaba, na Praça Dagmar de 

Souza Lobo, s/n.º, Centro. 

5.4. A íntegra das atas lavradas pela Comissão Permanente de Julgamento de Licitações 

relativamente a todos os atos praticados no processo, bem como as razões de recurso que 

venham a ser apresentadas serão publicadas no site oficial do município de Jeceaba: 

www.jeceaba.mg.gov.br, no campo “Licitações”, devendo o interessado acessar o número de 

identificação desta licitação. 

6. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Não poderão participar da presente licitação: 

a) Empresas que não atenderem às condições deste edital; 

b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham 

sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta; 

c) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os servidores do 

Município de Jeceaba. 

d) O objeto social que não seja compatível com o objeto desta licitação. 

6.1.1. Empresas reunidas em consórcio deverão atender ao que prescreve o artigo 33 da Lei 

8.666/93. 

6.2. Participarão desta licitação os licitantes com cadastro regular perante o MUNICÍPIO DE 

Jeceaba através da CPL da Prefeitura Municipal de Jeceaba, que apresentaram os documentos 

de habilitação jurídica e regularidades fiscais e trabalhistas, e licitantes não cadastrados 

regularmente, mas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes contendo documentos e 

habilitação e proposta. 

6.3. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro 

Cadastral deverão encaminhar para a CPL a documentação de Habilitação Cadastral até o 

terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das propostas para fins de emissão do CRC. 

6.4. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral através do CRC não isenta a 

entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna 

fixada neste edital. 

6.5. Qualquer certidão ou documento que venha a expirar após a emissão do CRC deverá ser 

apresentado junto com os demais documentos de habilitação no envelope n° 01 sob pena de 

inabilitação. 
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7. DOS ENVELOPES 

7.1. As licitantes deverão entregar, até a data e horário acima previsto, dois envelopes distintos, 

lacrados, contendo externamente, a seguinte identificação: 

I - No envelope I – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO: 

À Comissão Permanente de Licitação Tomada de Preço no PMJ/001/2019  

ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO 

Nome da licitante Endereço completo, telefone, fax e/ou e-mail. 

II – No envelope II – PROPOSTA: 

À Comissão Permanente de Licitação Tomada de Preço no PMJ/001/2019 

ENVELOPE II - PROPOSTA Nome da licitante Endereço completo, telefone, fax e/ou e-mail. 

8. DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 No Envelope I “Documentação”, indevassável, lacrado, rubricado no local de seu fechamento, 

deverão ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, 

mediante apresentação dos originais para confronto ou publicação em órgão da imprensa oficial, 

conforme segue: 

8.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa 

identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;   

 c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 

prova da composição da 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. 

8.2.1 Comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

mediante apresentação de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do estado sede 

da licitante ou Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, emitida e registrada na Junta 

Comercial, conforme legislação pertinente. 

a) A documentação que trata o item anterior será apresentada somente se o licitante desejar se 

valer das regras previstas na Lei Complementar no 123/2006.  

b) Declaração firmada por todos os sócios da empresa licitante de que não existe nenhum dos 

impedimentos para que a mesma se beneficie do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei 

Complementar no 123/2006, especificamente em relação aos incisos I a X, § 4o, art. 3o da 

referida lei, conforme modelo Anexo VII. 



 MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                                         Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

6 

 

 

8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal OU estadual, relativo ao domicílio ou 

a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de 

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

 d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 

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

instituídos por Lei; 

g) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 

8.3.1  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 

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

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.4.1. Fazer prova de inscrição ou registro da licitante e dos responsáveis técnicos indicados para 

a obra, no Conselho Regional de Engenharia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

8.4.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de vínculo contratual, na 

data da abertura das propostas, com profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) 

pelo CREA e/ou CAU, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) 

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), 

que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresa privada, que não a própria licitante, serviços relativos a: 
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8.4.2.1. EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA EM AÇO E 

CONCRETO, com comprimento mínimo de 40 (quarenta) metros de comprimento em pelo menos 

01 (uma) obra; 

8.4.3. Os quantitativos dos atestados para comprovação de capacidade técnica operacional 

e profissional em obras distintas não poderão ser somados, considerando: 

a) A quantidade exigida está abaixo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de área 

construída proposta em planilha como é permitido pelo TCU – Tribunal de Contas da União. 

 b) O atestado exigido tem como base a relevância técnica de cada item referindo-se a serviços 

considerados como relevantes para execução do objeto licitado.  

c) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras 

ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 

conforme § 3o do art. 30 da Lei de Licitação 8.666/93. 

8.4.4. Os profissionais cujos atestados forem apresentados para a qualificação técnico- 

profissional comporão necessariamente a equipe técnica, o que não impede a inclusão de outros 

profissionais a critério da licitante. 

8.4.5. A equipe técnica será composta de, no mínimo: 

8.4.5.1. 01 (um) Engenheiro Civil e/ou arquiteto; 

8.4.5.2. Os membros da equipe técnica serão formalmente indicados pela licitante, conforme 

declaração anexa no Edital, devendo ser feita a comprovação do vínculo profissional entre 

licitante e profissional através da apresentação alternativa dos seguintes documentos: 

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

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

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

d) Cópia do Contrato de Prestações de Serviços, ou 

e) Apresentação de Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare 

expressamente sua concordância com a inclusão de seu nome na equipe técnica (esse 

item não se aplica ao RT detentor do atestado de capacidade técnica utilizado na 

Habilitação). 

8.4.6. No decorrer da execução da obra poderá haver a substituição de profissionais integrantes 

da equipe técnica, entretanto, a substituição deverá ser feita por profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administração e, mediante a apresentação dos 

currículos para análise. 

8.4.7. Atestado de visita técnica assinado pela Secretaria de Obras ou declaração de pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades da obra, assinada por seu responsável técnico e/ou 

representante legal. 

8.4.8. Para facilitar a análise da documentação, as licitantes deverão destacar (com marca texto) 

no atestado, seja de comprovação de capacidade técnica (profissionais) ou técnico-operacional 
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(empresa), os itens que comprovem as exigências do edital. Tal item não tem condão de 

inabilitação da empresa 

 

8.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

com data não anterior a 90 (noventa) dias do dia previsto para a entrega dos envelopes de 

documentação e proposta.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, 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 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. O balanço patrimonial deverá ser apresentado 

observando-se o regime de competência nos termos da Resolução CFC 750/93.  

c) Comprovação de que a licitante está em boa situação financeira, através da apresentação dos 

seguintes índices: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM) OBTIDO PELA 

FÓRMULA: 

ILC = AC PC 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM) OBTIDO PELA FÓRMULA: 

ILG = AC + RLP 

PC+ELP 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO IGUAL OU INFERIOR A 0,75 (SETENTA E CINCO DÉCIMOS) 

CALCULADO PELA FÓRMULA: 

IE= PC + ELP 

AT 

ONDE: AC = ATIVO CIRCULANTE PC = PASSIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL À 

LONGO PRAZO ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO AT = ATIVO TOTAL 

c.1 - As empresas Licitantes deverão apresentar memória de cálculo dos índices utilizados, 

assinados pelo Contabilista da empresa com a indicação do CRC; 

c.2 - As empresas de Sociedade Anônima (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço em 

diário oficial, enquanto que as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA) deverão apresentar cópia 

do balanço extraída do livro diário devidamente registrado na Junta Comercial. 

c.3 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura 

ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, assinados pelo representante legal e 

seu contador inscrito no CRC – Conselho Regional de Contabilidade. 
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8.6. DECLARAÇÃO 

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal, conforme modelo em Anexo. 

 

8.7 OUTRAS DECLARAÇÕES 

8.7.1. Comprovante de recolhimento da garantia de proposta no valor de R$ 13.455,12 (treze mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais doze centavos). 

Observação I: A garantia de que trata o item 8.7.1 será devolvida às licitantes, tão logo 

homologado o resultado final, exceto àquela classificada no final do certame, mediante 

requerimento da Licitante, devidamente protocolado e endereçado a Diretoria de Tesouraria. 

Observação II: A garantia poderá ser prestada em espécie, Carta de Fiança Bancária ou Seguro 

Garantia e a sua validade será de 120 (cento e vinte) dias. A garantia deverá acompanhar o 

restante da documentação relativa a fase de habilitação disposta no edital. 

8.7.2. Caso ocorra à participação de Microempresas ou Empresas de pequeno porte, 

deverão as licitantes comprovar: 

a) receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) no caso das 

microempresas, em cada ano-calendário; 

b) receita bruta superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no caso de empresas de pequeno porte, 

em cada ano-calendário; 

Observação I: Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item 8.7.2, o produto da venda 

de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado 

nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos. 

Observação II: No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere 

as alíneas "a" e "b" do item 8.7.2 será proporcional ao número de meses em que a microempresa 

ou a empresa de pequeno porte houver exercido a atividade, inclusive as frações de meses. 

8.7.3. A licitante que se declarar ME ou EPP, deverá apresentar Declaração assinada pelo 

representante legal da empresa do(s) compromisso(s) contratual(is) contraído(s) pela proponente, 

informando, no mínimo, o(a) contratante, no do contrato, objeto e saldo financeiro dos serviços 

ainda não medidos no(s) contrato(s). 

8.8. A conferência de cópias com originais somente será feita pelos membros da Comissão 

de Licitação durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a documentação. 

9. PROPOSTA 

9.1. No Envelope II “Proposta”, indevassável, lacrado, rubricado no local de seu fechamento, 

deverão ser apresentados: 

9.1.1. CARTA PROPOSTA que deverá atender aos requisitos abaixo: 
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a) Ser digitada com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas; 

b) Ser apresentada em papel timbrado da licitante, rubricada e assinada por seu representante 

legal e ainda identificando o objeto e o número da presente tomada de preço; 

c) Conter preço global proposto em Reais, em algarismo e por extenso; 

d) Discriminação dos valores correspondentes a material e mão-de-obra separadamente; 

e) Conter declaração de plena aceitação das condições estipuladas neste Edital; 

f) Expressar prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

g) Expressar prazo de execução da obra, conforme estabelecido no cronograma da Prefeitura. 

h) Ao seu final, conter a assinatura e abaixo desta, o nome, número do R.G. e o cargo de forma 

legível, sendo as demais folhas, se houver rubricadas. 

9.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS, que deverá conter em todas as suas folhas o timbre, 

carimbo e rubrica do signatário da proposta pela licitante, constando os serviços e seus 

quantitativos, exatamente iguais aos apresentados na Planilha Orçamentária integrante deste 

edital com os respectivos preços unitários e totais, devendo ser respeitado o modelo apresentado 

neste edital; 

a) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como 

os encargos sociais e trabalhistas.  

b) Os preços propostos deverão contemplar toda a mão de obra, utilização de equipamentos, 

transporte de qualquer natureza, placas informativas dos serviços, despesas administrativas, 

encargos sociais e fiscais, lucro e quaisquer outras despesas incidentes ou que venham a incidir 

sobre os serviços, sem que caiba direito à proponente de reivindicar custos adicionais diretos ou 

indiretos. 

9.1.3. Apresentar composição do BDI que deverá atender ao disposto no Acórdão 2.622/2013 do 

Tribunal de Contas da União. 

9.1.4. A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar sua planilha de composição de 

custos unitários, estabelecendo-se no edital o prazo máximo de 24 horas, a partir da publicação 

da Ata do resultado da classificação. 

9.1.5. Junto ao envelope proposta a empresa licitante deverá encaminhar, um CD-R ou DVD R 

(não regravável) ou pen drive ou outra forma de gravação contendo a planilha de quantitativos e 

custos referentes à sua proposta, nos moldes da planilha disponibilizada pelo município. Tal 

planilha eletrônica deverá permitir sua edição e verificação de fórmula. 

 

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1. O processamento e julgamento desta licitação serão realizados pela Comissão Permanente 

de Licitações, nomeada pela Portaria n° 701/2017 de 01 de novembro de 2017, com início logo 

após decorrido o prazo previsto no item 1, observado o disposto no artigo 43 da Lei 8.666/93. 
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10.2. O Presidente da Comissão poderá, em qualquer fase do processo, suspender os trabalhos 

para análise de documentos ou propostas, bem como submetê-los a parecer técnico 

especializado, podendo solicitar documentação complementar, se julgar necessário. 

10.3. A presente Tomada de Preço Pública será processada e julgada de acordo com o 

procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal no 8.666/93. 

10.4. Após a entrega dos envelopes pelos Licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 

acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

10.5. Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados para a Comissão 

Permanente de Licitação constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 

10.6. Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á 

necessário o credenciamento passado em papel timbrado, com menção expressa de que lhe 

confere amplos poderes, inclusive para o recebimento de intimações e decisão sobre a 

desistência ou não de recurso contra o julgamento da habilitação e das propostas. 

10.7. A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do Licitante, mas o impede de 

manifestar durante a sessão de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 

10.8. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos Licitantes ou 

seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a 

Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 

“Documentação” e “Proposta”, os quais serão rubricados pelos componentes e representantes 

presentes, procedendo a seguir à abertura do envelope “Documentação”. 

10.9. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos 

membros da Comissão e dos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma. 

10.10 Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no 

dia, será marcada a data da divulgação do resultado da Comissão Permanente de Licitação, 

sendo o resultado publicado no Diário Oficial do Estado e Diário Eletrônico para o conhecimento 

de todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”. 

10.11 Os envelopes de “Proposta” das licitantes inabilitadas, ficarão à disposição dos licitantes, 

pelo prazo de 20 (vinte) dias, após a publicação do resultado da Fase de Habilitação no Diário 

Oficial do Estado e Diário Eletrônico, junto à Comissão Permanente de Licitação, que os 

devolverá contra-recibo. 

10.12. Será inabilitada da presente licitação a Proponente que deixar de atender o solicitado ou 

não preencher os requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

10.13. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) 

dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a 

inabilitação. 

10.14. Os envelopes “Proposta” dos proponentes habilitados serão abertos, a seguir, no 

mesmo local, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição 

de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal no 8.666/93. Em não ocorrendo, a 
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data de abertura será comunicada aos proponentes através de publicação no Diário Oficial 

do Estado e Diário Eletrônico, após o julgamento dos recursos interpostos ou decorrido o 

prazo de interposição. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. Uma vez aberta as Propostas, serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 

apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital. 

11.2. As Propostas serão rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação e, a seguir colocadas à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

11.3. No julgamento das propostas a Comissão considerará o menor preço global. 

11.4. A critério da Comissão de Licitação poderá ser exigida das licitantes a apresentação de 

planilha complementar, demonstrando, de forma detalhada, a composição de seus custos, de 

modo a aferir-se a realidade do preço proposto. 

11.5. Serão desclassificadas as Propostas que: 

a) não obedecerem às condições estabelecidas no Edital; 

b) forem manifestamente inexeqüíveis; 

c) cotarem parcialmente a execução da obra; 

d) proposta cujo valor global seja superior a R$ 1.345.512,59 (um milhão, trezentos e quarenta e 

cinco mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) conforme previsto no art. 40, 

inciso X da Lei 8.666/93; 

e) Os preços unitários das propostas não poderão ser superiores aos preços correntes de 

mercado indicados no Anexo IV; 

e.1) Serão desclassificadas as propostas desconformes ou incompatíveis, nos termos do art. 40, 

X, e art. 43, IV, da Lei no 8.666/93. 

11.5.1. Serão consideradas manifestamente inexequíveis, para efeito da alínea b, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

11.6. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos Licitantes o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 

desclassificação. 

11.7. Após o exame das Propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando-se em 

conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL. 

a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis. 
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b) No caso de empate entre dois ou mais licitantes, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, em dia e hora fixado pela Comissão Permanente de Licitação, 

convocando-se todos os licitantes para presenciarem o ato. 

11.8. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos 

membros da Comissão e dos representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma. 

11.9 Em relação às Micoempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) será assegurado o 

critério de “desempate” previsto no art. 44 da Lei Complementar no 123/2006. 

11.9.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresa e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

11.10 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma. 

11.10.1 A microempresa ou empresa de pequena porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame 

11.10.2 Caso a ME ou EPP cuja proposta seja a 2a melhor do certame não se interesse pela 

apresentação de outra proposta de menor preço, conforme previsto no item anterior, a 

oportunidade será estendida às demais licitantes que se enquadrem como ME ou EPP, 

obedecendo-se a ordem classificatória. 

11.10.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte cujas propostas sejam superiores à de menor valor em 10% (dez por cento), será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

11.10.4 Na hipótese da inexistência de ME ou EPP na licitação ou, caso não se interessem pela 

redução do valor inicialmente proposto, prevalecerá a proposta de menor valor, desde que 

atendidas as demais regras e condições deste edital. 

11.10.5 O disposto nos itens anteriores somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A Comissão Permanente de Licitação após a classificação remeterá o processo para o 

Prefeito Municipal para adjudicação do objeto e homologação da licitação. 

 

13. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO 

13.1.O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 
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14. DA PUBLICIDADE DOS ATOS 

14.1. Serão publicados no Diário Oficial do Estado o aviso do edital e o resultado das fases de 

habilitação e proposta, constando os licitantes habilitados, inabilitados, classificados e 

desclassificados e o resumo do contrato firmado com a licitante vencedora. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Dos atos de habilitação/inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação, 

rescisão unilateral do contrato e aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou 

multa, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, nos termos do art. 

109 da Lei 8.666/93. 

15.2. O prazo para impugnação de recursos apresentados fluirá a partir do dia seguinte à 

publicação das razões de recurso no site oficial, independentemente de qualquer comunicação 

individual às licitantes. 

15.3. O licitante deverá acompanhar as publicações no site do município diariamente. 

15.4. Os recursos serão processados e julgados conforme previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

16. DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

16.1. Os esclarecimentos referentes ao Edital serão prestados pela Diretoria de Contratos e 

Licitações, situada no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de Jeceaba, na Praça Dagmar de 

Souza Lobo, s/n.º, Centro, no horário das 09:00 às 16:00 horas, pelo telefone (31) 3735-1275 e 

pelo e-mail licitação@jeceaba.mg.gov.br. 

16.2. Todos os esclarecimentos técnicos complementares sobre a presente licitação serão obtidos 

junto à Secretaria Municipal de Obras pelo telefone (31) 984633972, no horário de 10 às 16 

horas, de segunda a sexta-feira, até 05 dias úteis anteriores a data de entrega da proposta. 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. A despesa decorrente do cumprimento da presente licitação correrá à conta da dotação do 

orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Ficha nº 02008001 154520502 1.007 4.4.90.51.00 

Ficha 10325. 

17.2. Considerando ser uma obra com vigência plurianual, deverá constar nos orçamentos 

vindouros as respectivas dotações orçamentárias para seu implemento. 

 

18. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
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18.1. O adjudicatário deverá assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a 

partir do comunicado expedido pela Diretoria de Contratos e Licitações. 

18.2. Fica designado como local para assinatura do Contrato a Diretoria de Contratos e 

Licitações, situada no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de Jeceaba, na Praça Dagmar de 

Souza Lobo, s/n.º, Centro. 18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, quando solicitados pela parte durante seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela Administração. 

18.4. Nos termos do §2o do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93, poderá a Administração, quando o 

convocado não aceitar ou não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar 

os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê- lo em igual prazo e nas 

mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação do art. 81 da Legislação citada. 

 

19. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

19.1. A licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

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

Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária; 

19.2. O licitante vencedor deverá complementar a garantia referente a proposta, bem como 

prolongar a validade da mesma, conforme vigência do contrato. 

19.3. O vencedor poderá apresentar a garantia da execução do contrato, em até 20 (vinte) 

dias da assinatura do contrato que deverá ser protocolada no setor de Tesouraria do 

município e entregue seu recibo na Diretoria de Contratos e Licitações. 

19.3.1 A ordem de serviço será emitida independentemente da comprovação de garantia do 

contrato, entretanto, a medição e seu pagamento ficará condicionado ao cumprimento de 

tal exigência, sujeitando o inadimplente a rescisão contratual sem direito a indenização. 

19.4. A Garantia de Execução do Contrato será liberada e restituída pelo Município à Licitante no 

prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral cumprimento das obrigações contratuais, 

inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados ao Município ou a Terceiros 

e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

 

20. DA EXECUÇÃO DA OBRA 
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20.1. A licitante adjudicatária deverá dar início aos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 

contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e 

entregar os serviços concluídos no prazo previsto no cronograma físico-financeiro. 

20.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um técnico em 

edificação juntamente com um engenheiro, estes designados pela Secretaria de Obras. 

20.3. A medição dos serviços será fiscalizada e atestada por membros da Comissão Permanente 

de Medições e Verificações de Especificações de Obras/Serviços. 

20.4. A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Município, através 

da Secretaria Municipal de Obras. O CONTRATADO, em todas as fases da execução dos 

serviços, deverá obedecer estritamente ao disposto nos projetos de engenharia e/ou instruções 

da Secretaria de Obras, sob pena de responsabilização por eventuais desvios. 

20.5. O CONTRATADO é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto desta licitação 

e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 

execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou 

para terceiros. 

20.6. O CONTRATADO é responsável também pela qualidade dos produtos empregados na 

execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros 

quaisquer, antes da entrega do material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos 

padrões exigidos. 

20.7. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços executados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução ou de materiais empregados. 

20.8. O atraso ou inexecução total ou parcial dos serviços ocasionado pelo CONTRATADO, sem 

justificativa aceita pela Administração, enseja a rescisão do contrato, com as consequências 

previstas neste edital, no contrato e na Lei 8.666/93. 

20.9. A execução dos serviços deverá observar a Instrução Normativa no 09/2003 emitida pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

20.10. A CONTRATADA será responsável pela colocação de placas de identificação das obras, 

em modelos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. 

20.11. A licitante deverá realizar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA e/ou CAU. 

20.12. A CONTRATADA deverá manter no escritório de obras, durante a execução dos serviços, 

os seguintes documentos caso fizeram parte do edital: 

a) Cópias de projetos, detalhes e especificações;  

b) Cópia da planilha orçamentária contratada; 

c) Cópia do cronograma físico-financeiro; 

 d) Cópia do contrato; 
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e) Livro de Ocorrências ou Diário de Obras (no qual deverão ser anotados todos os fatos e 

problemas ocorridos durante a execução da obra ou serviço); 

f) Ato de designação do responsável pela fiscalização;  

g) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de execução da obra; 

h) Ordem de serviço;  

i) Registro das alterações ocorridas durante a execução; 

j) Especificações técnicas e memorial descritivo;  

k) Relação dos profissionais que atuarão na obra ou serviço; e 

l) Cópia dos boletins de medição com as memórias de cálculo. 

20.13. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA OBRA: que deverão atender ao item do Anexo I – 

Termo de Referência. 

 

21. DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

21.1. Os preços unitários incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e 

desmobilização, placas de informação e sinalização, viagens e diárias, remuneração, tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou 

natureza. 

21.2. O pagamento será realizado de acordo com a medição dos serviços efetivamente 

executados, devidamente aprovados pela fiscalização. A medição observará o preço e a 

quantidade prevista na planilha orçamentária, item por item. 

21.3. As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, 

corresponder a período inferior, nos casos de término da obra, ou ainda, em casos de suspensão 

temporária do serviço, por ordem da Contratante, ou a períodos superiores até o cumprimento da 

etapa prevista no cronograma físico e financeiro, caso houver. 

21.4. O boletim de memória de medição constando os serviços efetivamente executados 

deverá ser elaborado juntamente pelos engenheiros responsáveis pela fiscalização 

(CONTRATANTE) e pela execução (CONTRATADA) do serviço. 

21.5. O Boletim de Medição será efetuado pelo Departamento de Medição e Fiscalização da 

CONTRATANTE somente após a apresentação dos seguintes documentos conferidos e 

assinados por engenheiro responsável dos serviços (CONTRATADA), engenheiro fiscal do 

serviço (CONTRATANTE), técnico fiscal do serviço (CONTRATANTE) e Diretor de Obras 

(CONTRATANTE): 

21.5.1. Boletim de memória de cálculo dos serviços executados no período (CONTRATADA); 

21.5.2. Relatório fotográfico dos serviços executados no período (CONTRATADA); 

21.5.3. Apresentação da CND do INSS, CRF do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) do período (CONTRATADA); 
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21.5.4. Diário dos serviços referente ao período de medição assinados pela CONTRATADA e 

fiscalização da CONTRATANTE; 

21.5.5. Para 1a medição apresentar ART ou RRT quitada da obra e CEI (matrícula da obra). 

21.6. A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pelo Departamento de 

Medição e Fiscalização (CONTRATANTE) após entrega de todos os documentos descritos no 

item 21.5 para elaboração do Boletim de Medição. 

21.6.1. No caso de irregularidade fiscal, será a CONTRATADA imediatamente notificada pelo 

Departamento de Medição e Fiscalização, a fim de que apresente certidão regularizada ou defesa 

administrativa, no prazo de dez dias; 

21.6.2. A comunicação seguirá modelo padrão de notificação, prevendo cientificação à contratada 

de que poderá incorrer nas sanções de multa, cancelamento da ordem de serviço futura e 

rescisão contratual, bem como retenção parcial dos créditos no valor da multa aplicada e dos 

prejuízos causados à Administração; 

21.6.3. A defesa (ou certidão regular) apresentada pela contratada será analisada pelo 

Departamento de Medição e Fiscalização e pelo órgão gestor, que decidirá a respeito; 

21.6.4. Havendo controvérsia jurídica, após defesa e apreciação pelo órgão técnico, poderá o 

órgão gestor solicitar parecer técnico-jurídico antes de decidir a ocorrência. 

21.7. Caso a CONTRATADA não apresente os documentos exigidos para efetivação do Boletim 

de medição, a medição ficará para o próximo período sem ônus para a CONTRATANTE. 

21.8. Em nenhuma hipótese a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em 

virtude de ordens verbais. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO 

22.1. O CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Obras, que será a GESTORA DO 

CONTRATO, efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, solicitando ao 

CONTRATADO, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo este 

prestar os esclarecimentos desejados, e comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou 

anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos 

serviços. 

22.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar 

e exigir a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 

22.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços serão registradas pelo órgão fiscalizador, no livro de ocorrências. 

22.4. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá o CONTRATADO da 

total responsabilidade de executar o objeto do contrato, com toda cautela e boa técnica. 

22.5. A CONTRATADA em momento algum deverá atender a ordens verbais e também a 

execução de serviços que não sejam autorizados pela fiscalização sob pena de aplicações 

contratuais. 
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23. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

23.1. “Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório do Serviço, o qual será circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação por escrita pelo contratado”, 

observando o disposto no artigo 69 da Lei no 8.666/93. 

23.2. “Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, após 90 (noventa) dias consecutivos, para vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei no 

8.666/93”. 

23.3. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executada em 

desarmonia com o estabelecido Edital e nos seus anexos, especial no Termo de Referência, 

Cronograma Físico Financeiro, no presente contrato e nos demais documentos que instruem o 

presente processo de licitação. 

23.4. Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, a CONTRATADA 

deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS, o CRF do FGTS e a Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), referente aos serviços ora contratados. 

 

24. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

24.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no fornecimento, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n° 

8.666/93. 

24.2. O contrato a ser firmado poderá ter o prazo prorrogado, alterado ou ser aditado, nos termos 

do que dispõe a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, desde que 

satisfeitas as exigências legais, regulamentares e seja previamente justificado, sendo mantidas as 

demais condições do Contrato inicial, reservando-se à Administração o direito de exigir reforço da 

garantia prevista neste Edital. 

 

25. DAS SANÇÕES 

25.1. Fica o CONTRATADO, sujeito as Sanções Administrativas, previstas nos artigos 86 a 88, da 

Lei 8.666/93. 

25.2. O CONTRATADO que não cumprir com o desenvolvimento do cronograma físico financeiro 

do serviço, sofrerá as seguintes sanções, como: 

25.2.1. O atraso na execução em percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o 

valor medido acumulado e o previsto acumulado, para cada mês do cronograma; 

25.2.2. O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato para o não atendimento 

as NORMAS/PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE MEDIÇÕES – conforme estabelecido 

no Termo de Referência, adotado pela Secretaria de Obras; 
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25.2.3. Em caso de inexecução parcial do contrato, fica a contratada sujeita à multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do contrato; 

25.2.4. Em caso de inexecução total do contrato, fica a contratada sujeita à multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do contrato. 

25.3. O contratado deverá manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação (art. 55, XIII, da Lei no 8.666/93), sob pena de se lhe aplicar, cumulativamente: 

a) Multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos termos do art. 87, II 

da Lei no 8.666/93. 

b) Cancelamento do contrato, nos termos do art. 78, I da Lei 8.666/93. 

c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração, nos termos do art. 80, IV da Lei no 8.666/93. 

 

26. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

26.1. A rescisão contratual poderá ser: 

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

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 

26.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração. 

26.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 

conseqüências previstas no subitem 25.2.3 e 25.2.4 deste edital. 

26.3. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n° 

8.666/93 

26.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, 

sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido. 

26.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

27.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
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27.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

27.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

27.4. A CONTRATADA deverá dar início à execução dos serviços após o recebimento da ordem 

de serviço e entregá-los concluídos no prazo estabelecido no cronograma físico. 

27.5. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder o contrato, no todo ou em parte, sem 

autorização expressa e escrita do CONTRATANTE. 

27.6. A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços objeto deste contrato, observando-se as 

normas técnicas pertinentes e os termos do edital, do termo de referência, da Instrução Normativa 

no 09/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais documentos integrantes 

deste processo licitatório. 

27.7. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

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

qualificação exigidas no edital. 

27.8. A CONTRATADA obriga-se a fornecer amostra do material que será utilizado em cada fase 

da obra para teste, conforme prescrições das normas técnicas da ABNT- Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

27.9. A CONTRATADA obriga-se a substituir o material rejeitado pelo teste previsto no item 

anterior e a empregar somente o material aceito no teste. 

27.10. Registrar diariamente na Ficha Diária de Produção os serviços executados e encaminhá-

los para controle da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Jeceaba. 

27.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as normas pertinentes à Segurança e Medicina 

do Trabalho e às normas ambientais. 

 

28. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

28.1. O Município deverá efetuar o pagamento dos valores correspondentes à medição, nos 

prazos e na forma previstos no presente contrato; 

28.2. O Município realizará Ficha de Registro, Boletins de Medição, Termo de Recebimento 

provisório e definitivo, conforme Instrução Normativa no 09/2003 do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais. 

28.3. Fornecer à CONTRATADA a “ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS” que será expedida pela 

Secretaria de Obras, gestora do Contrato; 

28.4. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 
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28.5. Através do Departamento de Medição e Fiscalização a CONTRTADA receberá uma 

normativa de procedimentos e datas de entrega da documentação para o processamento do 

Boletim de Medição e consequentemente o pagamento dos serviços executados. 

 

29. DO VALOR E PRAZO DA OBRA 

29.1. O prazo para execução das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta ) dias, contado do 

recebimento da Ordem de Serviço, já o contrato, terá vigência por 360 (trezentos e sessenta)  

dias, contados da data da sua assinatura. 

29.2. Considerando que, o contrato é por escopo, tendo como finalidade atingir a conclusão do 

objeto a ser contratado, e caso tenha necessidade e devidamente justificado, este poderá ser 

prorrogado, conforme artigo 57, § 1o, da Lei de Licitação, 8.666/93. 

29.3. Existindo necessidade de prorrogação do período de execução da obra que se estenda por 

período superior a 12 (doze) meses o valor contratado fica sujeito a aplicação da correção, após o 

período inicial de doze meses a contar da data da apresentação da proposta, o índice será o 

INCC – Índice Nacional da Construção Civil, pelo objeto contratado uma obra de construção civil. 

29.3.1. Nos termos da Lei 8.666/93, o reajuste será concedido à contratada seguindo-se os 

seguintes procedimentos: 

a) O reajuste deve ser concedido mediante requerimento da parte contratada;  

b) Não será aplicado o reajuste após prorrogação contratual, se na celebração deste aditivo a 

parte contratada foi omissa no exercício de seu direito; 

c) Inaplicável o reajuste referente a contrato já expirado. 

29.4. O valor estimado para contratação de empresa para execução do presente objeto ora 

licitado é de R$ 1.345.512,59 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e doze 

reais e cinquenta e nove centavos). 

 

30. DISPOSIÇÕES FINAIS 

30.1 A participação nesta licitação implica em aceitação integral e irrestrita dos seus termos. 

 

Jeceaba, 15 de janeiro de 2019. 

 

 

Fábio Vasconcelos 

Prefeito 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civil para construção de uma ponte sobre o Rio 

Camapuã com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Jeceaba, MG.                                                            

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A justificativa se faz para atender as Secretaria Obras  do Município na construção de uma 

ponte sobre o Rio Camapuã para melhorar o fluxo de veículos, pois a ponte existente só 

passa um veiculo por vez causando transtornos para população. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 
Mobilização E Desmobilização de Banheiro, Escritório e Refeitório % 1 

  Serviços Preliminares      

2 Instalações iniciais de obra     

2.1 
FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) 

un 1 

2.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6MM 2,20 X 1,22M m² 57,2 

3 CANTEIRO DE OBRAS 
    

3.1 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 3 

3.2 CONTAINER ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO un x mês 4 

3.3 CONTAINER DEPÓSITO E FERRAMENTARIA un x mês 4 
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3.4 
CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO un x mês 4 

3.5 BANHEIRO QUÍIMICO COM MANUTENÇÃO un x mês 4 

3.6 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 3 

  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
    

4 MÃO DE OBRA 
    

4.1 
ENGENHEIRO CIVIL ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 

mês 
4 

4.2 
MESTRE DE OBRAS( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 

mês 
4 

4.3 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ( Leis Sociais Mensalista: 
74,93%) 

unid x 
mês 

4 

4.4 
ENC. DE ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÃO ( Leis Sociais 
Mensalista: 74,93%) 

unid x 
mês 

4 

4.5 
EQUIPE DE TOPOGRAFIA unid x 

mês 
4 

4.6 
VIGIA ( Leis Sociais Mensalista: 74,93% + 20% ADICIONAL NOTURNO) unid x 

mês 
12 

4.7 
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 

mês 
4 

4.8 
MOTORISTA ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 

mês 
4 

4.9 
ALMOXARIFE ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 

mês 
4 

4.10 
SERVENTE DE APOIO ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 

mês 
4 

5 CONTROLE TECNOLÓGICO / CONSULTORIA 
    

5.1 ENSAIO DE ARGAMASSA COMPRESSÃO EM CP CILINDROS un. 20,00 

5.2 CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO DE CP DE CONCRETO un 42,00 

  INFRA-ESTRUTURA 
    

6 ESTACA RAIZ 
    

6.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA RAIZ un. 1,00 

6.2 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO m2 96,00 

6.3 
GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM 
A36 

kg 120,00 

6.4 
CONTRAVENTAMENTO DE GRUPO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO 
ASTMA 36 

kg 80,00 

6.5 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO m3 244,00 

6.6 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO OU TRECHO LIVRE D= 410 mm m 165,90 

6.7 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D= 410 mm m 42,00 



 MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                                         Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

25 

 

6.8 
CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM PARA PASSAGEM DE 
LÂMINA DÁGUA 

m 34,00 

6.9 ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 kg 2.992,00 

6.10 ARRASAMENTO DE ESTACAS un. 21,00 

6.11 
ENSAIO PIT DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE EM ELEMENTOS DE 
FUNDAÇÃO 

un. 21,00 

6.12 
ENSAIO PDA DE VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA EM 
ELEMENTOS DE 
FUNDAÇÃO 

un. 2,00 

7 BLOCOS 
    

7.1 
ESCAVAÇÃO MANUALDE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA m³ 32,16 

7.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 2,92 

7.3 FORMA PLANA DE MADERIT m² 45,82 

7.4 
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK 30 MPA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) 

m³ 21,91 

7.5 ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 kg 1.017,00 

7.6 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 7,32 

7.7 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CAÇAMBA 
5m3 

vg 7,00 

8 
MESOESTRUTURA  

PILARES     

8.1 Forma Circular para  Concreto aparente  m² 128,02 

8.2 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação  kg 976 

8.3 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 39,71 

8.4 Cimbramento  m³ 35,64 

9 TRAVESSAS     

9.1 Forma plana para concreto aparente  m² 21,6 

9.2 Armação Aço CA-50 - Fornecimento,corte,dobramento e colocação kg 265,4 

9.3 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 7,2 

10 ENCONTROS     

10.1 Forma plana para concreto aparente  m² 36,4 

10.2 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação kg 444 

10.3 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 7,97 

11 SUPERESTRUTURA VIGAS/TRAVESSAS METÁLICAS     

11.1 Fornecimento,corte,solda e montagem de estrutura em Aço SAC 350 kg 24.429,70 

11.2 
Lançamento de vigas metálicas  kg 24.429,70 

11.3 Aparelho de apoio em Neoprene Fretado 250 x 300 / 30  unid 8 



 MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                                         Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

26 

 

11.4 Fornecimento e aplicação de Grout  m³ 0,03 

12 PRÉ-LAJES     

12.1 Forma plana para concreto aparente  m² 287,52 

12.2 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação.  kg 922,5 

12.3 Armação com treliça TG12R - Fornecimento e colocação  kg 1.187,00 

12.4 Concreto Estrutural ≥ 35 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 12,74 

12.5 Cimbramento suspenso para balanço  m³ 86,4 

13 LAJE/TABULEIRO/ BARREIRAS/ PASSEIO     

13.1 Forma plana para concreto aparente  m² 232,59 

13.2 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação  kg 5.712,50 

13.3 Concreto Estrutural ≥ 30 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 54,54 

13.4 Argamassa de traço 1:4  para passeio  m³ 12,97 

13.5 Junta tipo Jeene JJ2030W ou similar  m 17,7 

13.6 Dreno de PVC Ø 100 mm  m 7,92 

14 LAJE DE APROXIMAÇÃO     

14.1 Lastro de Concreto para regularização  m³ 1,18 

14.2 Concreto Estrutural ≥ 30 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 5,9 

14.3 Armação Aço CA-50 - Fornecimento corte, dobramento e colocação.  kg 466 

14.4 Forma plana para concreto comum m² 5,94 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  GRADIL METÁLICO     

15.1 Fornecimento e Instalação de gradil metálico h = 0,90 m m 72 

 

4 – VISITA TECNICA 

 

As visitas técnicas serão realizadas de Segunda-Feira à Sexta-Feira de 09:00h às 12:00h, 

previamente agendadas. 

5 – QUALIFICAÇÃO TECNICA 

 

Comprovação de experiência em construção de ponte em estrutura mista em aço e concreto, 

com no mínimo 40 (quarenta) metros de comprimento em pelo menos 01 (uma) obra. 

Apresentação de anotações de responsabilidade técnicas (ARTs),comprovando a execução 

de obras correlatas, da Empresa e do responsável técnico. 

Fazer prova de inscrição ou registro da licitante e dos responsáveis técnicos indicados para a 

obra, no Conselho Regional de Engenharia e Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de vínculo contratual, na 

data da abertura das propostas, com profissional(is) de nível superior ou outro(s) 
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reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado 

para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante, 

serviços relativos a:  EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA 

EM AÇO E CONCRETO, com área mínima de 40 (quarenta) metros de comprimento em pelo 

menos 01 (um) obra; 

Os quantitativos dos atestados para comprovação de capacidade técnica operacional e 

profissional em obras distintas não poderão ser somados, considerando: 

a) A quantidade exigida está abaixo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de área 

construída proposta em planilha como é permitido pelo TCU – Tribunal de Contas da União. 

 b) O atestado exigido tem como base a relevância técnica de cada item referindo-se a 

serviços considerados como relevantes para execução do objeto licitado.  

c) Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de 

obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior, conforme § 3o do art. 30 da Lei de Licitação 8.666/93. 

Os profissionais cujos atestados forem apresentados para a qualificação técnico- profissional 

comporão necessariamente a equipe técnica, o que não impede a inclusão de outros 

profissionais a critério da licitante. 

 A equipe técnica será composta de, no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e/ou arquiteto; 

Os membros da equipe técnica serão formalmente indicados pela licitante, conforme 

declaração anexa no Edital, devendo ser feita a comprovação do vínculo profissional entre 

licitante e profissional através da apresentação alternativa dos seguintes documentos: 

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

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

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

d) Cópia do Contrato de Prestações de Serviços, ou 
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e) Apresentação de Carta de Compromisso Profissional na qual o profissional declare 

expressamente sua concordância com a inclusão de seu nome na equipe técnica (esse 

item não se aplica ao RT detentor do atestado de capacidade técnica utilizado na 

Habilitação) 

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A licitante adjudicatária deverá dar início aos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 

contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e 

entregar os serviços concluídos no prazo previsto no cronograma físico-financeiro. 

 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um técnico em 

edificação juntamente com um engenheiro, estes designados pela Secretaria de Obras. 

 A medição dos serviços será fiscalizada e atestada por membros da Comissão Permanente 

de Medições e Verificações de Especificações de Obras/Serviços. 

A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Município, através da 

Secretaria Municipal de Obras. O CONTRATADO, em todas as fases da execução dos 

serviços, deverá obedecer estritamente ao disposto nos projetos de engenharia e/ou 

instruções da Secretaria de Obras, sob pena de responsabilização por eventuais desvios. 

O CONTRATADO é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto desta licitação e, 

consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 

execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE 

ou para terceiros. 

O CONTRATADO é responsável também pela qualidade dos produtos empregados na 

execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros 

quaisquer, antes da entrega do material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos 

padrões exigidos. 

O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços executados, em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções, resultantes de execução ou de materiais empregados. 

O atraso ou inexecução total ou parcial dos serviços ocasionado pelo CONTRATADO, sem 

justificativa aceita pela Administração, enseja a rescisão do contrato, com as consequências 

previstas neste edital, no contrato e na Lei 8.666/93. 
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 A execução dos serviços deverá observar a Instrução Normativa no 09/2003 emitida pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

A CONTRATADA será responsável pela colocação de placas de identificação das obras, em 

modelos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. 

A licitante deverá realizar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA e/ou CAU. 

 A CONTRATADA deverá manter no escritório de obras, durante a execução dos serviços, os 

seguintes documentos caso fizeram parte do edital: 

a) Cópias de projetos, detalhes e especificações;  

b) Cópia da planilha orçamentária contratada; 

c) Cópia do cronograma físico-financeiro; 

 d) Cópia do contrato; 

e) Livro de Ocorrências ou Diário de Obras (no qual deverão ser anotados todos os fatos e 

problemas ocorridos durante a execução da obra ou serviço); 

f) Ato de designação do responsável pela fiscalização;  

g) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de execução da obra; 

h) Ordem de serviço;  

i) Registro das alterações ocorridas durante a execução; 

j) Especificações técnicas e memorial descritivo;  

k) Relação dos profissionais que atuarão na obra ou serviço; e 

l) Cópia dos boletins de medição com as memórias de cálculo. 

7 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA  

O prazo para execução das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta ) dias, contado do 

recebimento da Ordem de Serviço, já o contrato, terá vigência por 360 (trezentos e sessenta)  

dias, contados da data da sua assinatura. 

Considerando que, o contrato é por escopo, tendo como finalidade atingir a conclusão do 

objeto a ser contratado, e caso tenha necessidade e devidamente justificado, este poderá ser 

prorrogado, conforme artigo 57, § 1o, da Lei de Licitação, 8.666/93. 
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Existindo necessidade de prorrogação do período de execução da obra que se estenda por 

período superior a 12 (doze) meses o valor contratado fica sujeito a aplicação da correção, 

após o período inicial de doze meses a contar da data da apresentação da proposta, o índice 

será o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, pelo objeto contratado uma obra de 

construção civil. 

8 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O Município deverá efetuar o pagamento dos valores correspondentes à medição, nos prazos 

e na forma previstos no presente contrato; 

O Município realizará Ficha de Registro, Boletins de Medição, Termo de Recebimento 

provisório e definitivo, conforme Instrução Normativa no 09/2003 do Tribunal de Contas de 

Minas Gerais. 

Fornecer à CONTRATADA a “ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS” que será expedida pela 

Secretaria de Obras, gestora do Contrato; 

Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

 Através do Departamento de Medição e Fiscalização a CONTRTADA receberá uma 

normativa de procedimentos e datas de entrega da documentação para o processamento do 

Boletim de Medição e consequentemente o pagamento dos serviços executados. 

9 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente 

contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos.  

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o 

período contratado; 

Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que 

venha a prejudicar o fornecimento, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários:  
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Comunicar a CONTRATANTE de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos 

para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;  

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

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

comerciais resultantes da execução do contrato. 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

A CONTRATADA deverá dar início à execução dos serviços após o recebimento da ordem de 

serviço e entregá-los concluídos no prazo estabelecido no cronograma físico. 

A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder o contrato, no todo ou em parte, sem 

autorização expressa e escrita do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços objeto deste contrato, observando-se as 

normas técnicas pertinentes e os termos do edital, do termo de referência, da Instrução 

Normativa no 09/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais 

documentos integrantes deste processo licitatório. 

 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

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

qualificação exigidas no edital. 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer amostra do material que será utilizado em cada fase 

da obra para teste, conforme prescrições das normas técnicas da ABNT- Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

A CONTRATADA obriga-se a substituir o material rejeitado pelo teste previsto no item 

anterior e a empregar somente o material aceito no teste. 

Registrar diariamente na Ficha Diária de Produção os serviços executados e encaminhá-los 

para controle da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Jeceaba. 

 A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as normas pertinentes à Segurança e Medicina 

do Trabalho e às normas ambientais. 
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10 – DA MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal 

devidamente atestada por quem de direito e mediante atestado, emitido pelo setor 

competente, comprovando que a licitante vencedora cumpriu todas as condições pactuadas; 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 

vencimento ficará prorrogado pelo prazo que durar o saneamento das incorreções; 

O pagamento será feito mediante crédito na conta bancária indicada pela licitante 

adjudicatária ou cheque nominal; 

Os preços unitários incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e 

desmobilização, placas de informação e sinalização, viagens e diárias, remuneração, tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie 

ou natureza. 

O pagamento será realizado de acordo com a medição dos serviços efetivamente 

executados, devidamente aprovados pela fiscalização. A medição observará o preço e a 

quantidade prevista na planilha orçamentária, item por item. 

As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, 

corresponder a período inferior, nos casos de término da obra, ou ainda, em casos de 

suspensão temporária do serviço, por ordem da Contratante, ou a períodos superiores até o 

cumprimento da etapa prevista no cronograma físico e financeiro, caso houver. 

O boletim de memória de medição constando os serviços efetivamente executados deverá 

ser elaborado juntamente pelos engenheiros responsáveis pela fiscalização 

(CONTRATANTE) e pela execução (CONTRATADA) do serviço. 

O Boletim de Medição será efetuado pelo Departamento de Medição e Fiscalização da 

CONTRATANTE somente após a apresentação dos seguintes documentos conferidos e 

assinados por engenheiro responsável dos serviços (CONTRATADA), engenheiro fiscal do 

serviço (CONTRATANTE), técnico fiscal do serviço (CONTRATANTE) e Diretor de Obras 

(CONTRATANTE): 
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Boletim de memória de cálculo dos serviços executados no período (CONTRATADA); 

 Relatório fotográfico dos serviços executados no período (CONTRATADA); 

Apresentação da CND do INSS, CRF do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT) do período (CONTRATADA); 

Diário dos serviços referente ao período de medição assinados pela CONTRATADA e 

fiscalização da CONTRATANTE; 

 Para primeira medição apresentar ART ou RRT quitada da obra e CEI (matrícula da obra). 

 A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pelo Departamento de 

Medição e Fiscalização (CONTRATANTE) após entrega de todos os documentos descritos 

no item 21.5 para elaboração do Boletim de Medição. 

No caso de irregularidade fiscal, será a CONTRATADA imediatamente notificada pelo 

Departamento de Medição e Fiscalização, a fim de que apresente certidão regularizada ou 

defesa administrativa, no prazo de dez dias; 

A comunicação seguirá modelo padrão de notificação, prevendo cientificação à contratada de 

que poderá incorrer nas sanções de multa, cancelamento da ordem de serviço futura e 

rescisão contratual, bem como retenção parcial dos créditos no valor da multa aplicada e dos 

prejuízos causados à Administração; 

A defesa (ou certidão regular) apresentada pela contratada será analisada pelo 

Departamento de Medição e Fiscalização e pelo órgão gestor, que decidirá a respeito; 

Caso a CONTRATADA não apresente os documentos exigidos para efetivação do Boletim de 

medição, a medição ficará para o próximo período sem ônus para a CONTRATANTE. 

Em nenhuma hipótese a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em 

virtude de ordens verbais. 

11 – FISCALIZAÇÃO 
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O CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Obras, que será a GESTORA DO 

CONTRATO, efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, solicitando ao 

CONTRATADO, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo 

este prestar os esclarecimentos desejados, e comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos 

ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final 

dos serviços. 

No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar 

e exigir a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.As solicitações, 

reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos 

serviços serão registradas pelo órgão fiscalizador, no livro de ocorrências. 

 A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá o CONTRATADO da 

total responsabilidade de executar o objeto do contrato, com toda cautela e boa técnica. 

 A CONTRATADA em momento algum deverá atender a ordens verbais e também a 

execução de serviços que não sejam autorizados pela fiscalização sob pena de aplicações 

contratuais. 

.A execução da obra será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo servidor 

indicado pelo município e pelo gestor do contrato, qual registrará todas as ocorrências e 

deficiências em relatório. 

12 – PENALIDADES 

O CONTRATADO que não cumprir com o desenvolvimento do cronograma físico financeiro 

do serviço, sofrerá as seguintes sanções, como: 

 O atraso na execução em percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor 

medido acumulado e o previsto acumulado, para cada mês do cronograma; 

O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato para o não atendimento as 

NORMAS/PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE MEDIÇÕES – conforme estabelecido 

no Termo de Referência, adotado pela Secretaria de Obras; 

 Em caso de inexecução parcial do contrato, fica a contratada sujeita à multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do contrato; 
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Em caso de inexecução total do contrato, fica a contratada sujeita à multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do contrato. 

Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

Jeceaba, 04 de julho de 2018. 

 

 

Joel Antônio Dias 
Secretario de Obras e Serviços Urbanos 

ANEXO II - DECLARAÇÃO 

 

 

Ref.: identificação da licitação. 

 

........................................, inscrita 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 

inciso V do artigo 27 da Lei 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) 

 

________________________________ 

Representante legal 

 

 

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

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este instrumento particular, de um lado, a Prefeitura Municipal de Jeceaba, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº, Centro, inscrita no 

CNPJ sob o no 20.356.739/0001-48, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor 

Fábio Vasconcelos, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro 

lado, a empresa ....................................................................., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o no ..................................., com endereço ................................................., 

neste ato representada por..................................residente e domiciliado, com 

endereço............................... na cidade de ....................., portador da carteira de identidade 

...................................... e do CPF.....................................doravante denominado simplesmente de 

CONTRATADO, a vista do Processo Licitatório N° 004/2019, Tomada de Preço 001/2019, e de 

acordo com as disposições da Lei Federal no 8.666/93 e suas posteriores alterações, tem, entre 

si, justo e acertado, o presente contrato na conformidade do Projeto Executivo e demais 

documentos constantes da licitação mencionada, que fazem parte integrante deste contrato, 

independentemente de transcrição, e das seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CAMAPUÃ COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,  no Município de Jeceaba/MG. 

1.2. As especificações do objeto bem como as normas de segurança e demais condições, 

responsabilidades e as fases de execução de obras, seguem no Termo de Referência integrante 

deste edital. 

1.3. Para execução dos serviços a CONTRATADA deverá ter como parâmetro as normas técnicas 

da ABNT pertinentes de acordo com os serviços a serem executados. 
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1.4. Correrão por conta da contratada, os fornecimentos de todo o material e mão de obra 

necessários, todas as despesas inerentes a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Tributária e 

outras decorrentes da execução dos serviços, bem como, a responsabilidade perante terceiros, 

dos danos que possa vir ocasionalmente causar, durante a execução do objeto contratual e ainda 

a responsabilidade por qualquer vício verificado na obra. 

1.5. Os serviços deverão ser executados de acordo com o cronograma físico adotado pela 

Prefeitura, cujo prazo de execução da obra será de até no máximo 8 (oito) meses, a contar do 

recebimento da ordem de serviço. 

1.6. Durante a execução da obra o cronograma físico-financeiro apresentado junto à proposta, 

poderá ser antecipada em até 10% (dez por cento) sobre o valor mensal, desde que previamente 

aprovado pelo CONTRATANTE. 

1.7. O presente contrato é decorrente do Processo Licitatório n° 004/2019, Tomada de Preço n° 

001/2019 e Processo Administrativo n° 109/2018. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

 2.1. O prazo para execução das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contado do 

recebimento da Ordem de Serviço, já o contrato, terá vigência por 360 (trezentos e sessenta) 

dias, contados da data da sua assinatura. 

2.2. Considerando que, o contrato é por escopo, tendo como finalidade atingir a conclusão do 

objeto a ser contratado, e caso tenha necessidade e devidamente justificado, este poderá ser 

prorrogado, conforme artigo 57, § 1o, da Lei de Licitação, 8.666/93. 

2.3. Existindo necessidade de prorrogação do período de execução da obra que se estenda por 

período superior a 12 (doze) meses o valor contratado fica sujeito a aplicação da correção, após o 

período inicial de doze meses a contar da data da apresentação da proposta, o índice será o 

INCC – Índice Nacional da Construção Civil, pelo objeto contratado uma obra de construção civil. 

2.3.1. Nos termos da Lei 87.666/93, o reajuste será concedido à contratada seguindo-se os 

seguintes procedimentos: 

a) O reajuste deve ser concedido mediante requerimento da parte contratada;  

b) Não será aplicado o reajuste após prorrogação contratual, se na celebração deste aditivo a 

parte contratada foi omissa no exercício de seu direito; 

c) Inaplicável o reajuste referente a contrato já expirado. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

3.1. A licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
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pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

b) seguro-garantia;  

c) fiança bancária; 

3.2. O licitante vencedor deverá complementar a garantia referente a proposta, bem como 

prolongar a validade da mesma, conforme vigência do contrato. 

3.3. O vencedor poderá apresentar a garantia da execução do contrato, em até 20 (vinte) 

dias da assinatura do contrato que deverá ser protocolada no setor de Tesouraria do 

município e entregue seu recibo na Diretoria de Contratos e Licitações. 

3.3.1 A ordem de serviço será emitida independentemente da comprovação de garantia do 

contrato, entretanto, a medição e seu pagamento ficará condicionado ao cumprimento de 

tal exigência, sujeitando o inadimplente a rescisão contratual sem direito a indenização. 

3.4. A Garantia de Execução do Contrato será liberada e restituída pelo Município à Licitante no 

prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral cumprimento das obrigações contratuais, 

inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados ao Município ou a Terceiros 

e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 4.1. A licitante adjudicatária deverá dar início aos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 

contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras e 

entregar os serviços concluídos no prazo previsto no cronograma físico-financeiro. 

4.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um técnico em edificação 

juntamente com um engenheiro, estes designados pela Diretoria de Obras. 

4.3. A medição dos serviços será fiscalizada e atestada por membros da Comissão Permanente 

de Medições e Verificações de Especificações de Obras/Serviços. 

4.4. A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Município, através da 

Secretaria Municipal de Obras. O CONTRATADO, em todas as fases da execução dos serviços, 

deverá obedecer estritamente ao disposto nos projetos de engenharia e/ou instruções da 

Secretaria de Obras, sob pena de responsabilização por eventuais desvios. 

4.5. O CONTRATADO é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto desta licitação e, 

conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 

execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou 

para terceiros. 

4.6. O CONTRATADO é responsável também pela qualidade dos produtos empregados na 

execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros 

quaisquer, antes da entrega do material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos 

padrões exigidos. 
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4.7. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no 

total ou em parte, os serviços executados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução ou de materiais empregados. 

4.8. O atraso ou inexecução total ou parcial dos serviços ocasionado pelo CONTRATADO, sem 

justificativa aceita pela Administração, enseja a rescisão do contrato, com as consequências 

previstas neste edital, no contrato e na Lei 8.666/93. 

4.9. A execução dos serviços deverá observar a Instrução Normativa no 09/2003 emitida pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

4.10. A CONTRATADA será responsável pela colocação de placas de identificação das obras, em 

modelos a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. 

4.11. A licitante deverá realizar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA e/ou CAU. 

4.12. A CONTRATADA deverá manter no escritório de obras, durante a execução dos serviços, 

os seguintes documentos caso fizeram parte do edital: 

a) Cópias de projetos, detalhes e especificações; 

b) Cópia da planilha orçamentária contratada; 

c) Cópia do cronograma físico-financeiro; 

d) Cópia do contrato; 

e) Livro de Ocorrências ou Diário de Obras (no qual deverão ser anotados todos os fatos e 

problemas ocorridos durante a execução da obra ou serviço); 

f) Ato de designação do responsável pela fiscalização;  

g) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de execução da obra; 

h) Ordem de serviço; 

i) Registro das alterações ocorridas durante a execução; 

j) Especificações técnicas e memorial descritivo;  

k) Relação dos profissionais que atuarão na obra ou serviço; e 

l) Cópia dos boletins de medição com as memórias de cálculo. 

4.13. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA OBRA: que deverão atender ao item 2 do Anexo I – 

Termo de Referência. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO 

5.1. O CONTRATANTE, por meio da Secretaria de Obras, que será a GESTORA DO 

CONTRATO, efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, solicitando ao 

CONTRATADO, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo este 

prestar os esclarecimentos desejados, e comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou 
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anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos 

serviços. 

5.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar 

e exigir a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 

5.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 

execução dos serviços serão registradas pelo órgão fiscalizador, no livro de ocorrências. 

5.4. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá o CONTRATADO da 

total responsabilidade de executar o objeto do contrato, com toda cautela e boa técnica. 

5.5. A CONTRATADA em momento algum deverá atender a ordens verbais e também a execução 

de serviços que não sejam autorizados pela fiscalização sob pena de aplicações contratuais. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA  

6.1. “Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório do Serviço, o qual será circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação por escrita pelo contratado”, 

observando o disposto no artigo 69 da Lei no 8.666/93. 

6.2. “Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, após 90 (noventa) dias consecutivos, para vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei no 

8.666/93”. 

6.3. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executada em desarmonia 

com o estabelecido Edital e nos seus anexos, especial no Termo de Referência, Cronograma 

Físico Financeiro, no presente contrato e nos demais documentos que instruem o presente 

processo de licitação. 

6.4. Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, a CONTRATADA deverá 

apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS, o CRF do FGTS e a Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), referente aos serviços ora contratados. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

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

comerciais resultantes da execução do contrato. 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 

anterior não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

7.4. A CONTRATADA deverá dar início à execução dos serviços após o recebimento da ordem de 

serviço e entregá-los concluídos no prazo estabelecido no cronograma físico. 
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7.5. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder o contrato, no todo ou em parte, sem 

autorização expressa e escrita do CONTRATANTE. 

7.6. A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços objeto deste contrato, observando- se as 

normas técnicas pertinentes e os termos do edital, do termo de referência, da Instrução Normativa 

no 09/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais documentos integrantes 

deste processo licitatório. 

7.7. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

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

qualificação exigidas no edital. 

7.8. A CONTRATADA obriga-se a fornecer amostra do material que será utilizado em cada fase 

da obra para teste, conforme prescrições das normas técnicas da ABNT- Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

7.9. A CONTRATADA obriga-se a substituir o material rejeitado pelo teste previsto no item 

anterior e a empregar somente o material aceito no teste. 

7.10. Registrar diariamente na Ficha Diária de Produção os serviços executados e encaminhá-los 

para controle da Diretoria de Obras da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

Jeceaba. 

7.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as normas pertinentes à Segurança e Medicina 

do Trabalho e às normas ambientais. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1. O Município deverá efetuar o pagamento dos valores correspondentes à medição, nos prazos 

e na forma previstos no presente contrato; 

8.2. O Município realizará Ficha de Registro, Boletins de Medição, Termo de Recebimento 

provisório e definitivo, conforme Instrução Normativa no 09/2003 do Tribunal de Contas de Minas 

Gerais. 

8.3. Fornecer à CONTRATADA a “ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS” que será expedida pela 

Secretaria de Obras, gestora do Contrato; 

8.4. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

8.5. Através do Departamento de Medição e Fiscalização a CONTRTADA receberá uma 

normativa de procedimentos e datas de entrega da documentação para o processamento do 

Boletim de Medição e consequentemente o pagamento dos serviços executados. 

 

9. CLÁUSULA NONA – SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE 

 

9.1. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as normas pertinentes à segurança e medicina 

do trabalho e às normas ambientais. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – PREÇO E PAGAMENTO 

 

10.1. O valor total do presente contrato é de R$ ___________ 

(______________________________), conforme proposta apresentada. 

10.2. A CONTRATADA deverá observar, por ocasião do faturamento, ao que dispõe a Instrução 

Normativa no 100, do INSS, discriminando o valor correspondente à mão-de- obra e o valor 

correspondente ao material, que neste contrato equivale a..................... e .................... , 

respectivamente. 

10.3. Atendendo ao que dispõe a Lei Municipal Complementar n° 016/2010 e Lei Complementar 

n° 044/2017 será retido por ocasião do faturamento dos serviços, o ISSQN – Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza.  

10.4. Os preços unitários incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e 

desmobilização, placas de informação e sinalização, viagens e diárias, remuneração, tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou 

natureza. 

10.5. O pagamento será realizado de acordo com a medição dos serviços efetivamente 

executados, devidamente aprovados pela fiscalização. A medição observará o preço e a 

quantidade prevista na planilha orçamentária, item por item. 

10.6. As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, 

corresponder a período inferior, nos casos de término da obra, ou ainda, em casos de suspensão 

temporária do serviço, por ordem da Contratante, ou a períodos superiores até o cumprimento da 

etapa prevista no cronograma físico e financeiro, caso houver. 

10.7. O boletim de memória de medição constando os serviços efetivamente executados deverá 

ser elaborado juntamente pelos engenheiros responsáveis pela fiscalização (CONTRATANTE) e 

pela execução (CONTRATADA) do serviço. 

10.8. O Boletim de Medição será efetuado pelo Departamento de Medição e Fiscalização da 

CONTRATANTE somente após a apresentação dos seguintes documentos conferidos e 

assinados por engenheiro responsável dos serviços (CONTRATADA), engenheiro fiscal do 

serviço (CONTRATANTE), técnico fiscal do serviço (CONTRATANTE) e Diretor de Obras 

(CONTRATANTE): 

10.8.1. Boletim de memória de cálculo dos serviços executados no período (CONTRATADA); 

10.8.2. Relatório fotográfico dos serviços executados no período (CONTRATADA); 

10.8.3. Apresentação da CND do INSS, CRF do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) do período (CONTRATADA); 

10.8.4. Diário dos serviços referente ao período de medição assinados pela CONTRATADA e 

fiscalização da CONTRATANTE; 

10.8.5. Para 1a medição apresentar ART ou RRT quitada da obra e CEI (matrícula da obra). 
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10.9. A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pelo Departamento de 

Medição e Fiscalização (CONTRATANTE) após entrega de todos os documentos descritos no 

item 10.8 para elaboração do Boletim de Medição. 

10.9.1. No caso de irregularidade fiscal, será a CONTRATADA imediatamente notificada pelo 

Departamento de Medição e Fiscalização, a fim de que apresente certidão regularizada ou defesa 

administrativa, no prazo de dez dias; 

10.9.2. A comunicação seguirá modelo padrão de notificação, prevendo cientificação à contratada 

de que poderá incorrer nas sanções de multa, cancelamento da ordem de serviço futura e 

rescisão contratual, bem como retenção parcial dos créditos no valor da multa aplicada e dos 

prejuízos causados à Administração; 

10.9.3. A defesa (ou certidão regular) apresentada pela contratada será analisada pelo 

Departamento de Medição e Fiscalização e pelo órgão gestor, que decidirá a respeito; 

10.9.4. Havendo controvérsia jurídica, após defesa e apreciação pelo órgão técnico, poderá o 

órgão gestor solicitar parecer técnico-jurídico antes de decidir a ocorrência. 

10.10. Caso a CONTRATADA não apresente os documentos exigidos para efetivação do Boletim 

de medição, a medição ficará para o próximo período sem ônus para a CONTRATANTE. 

10.11. Em nenhuma hipótese a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar 

em virtude de ordens verbais. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NOVAÇÃO 

 

11.1. Qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presente 

contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser 

exigida a qualquer tempo. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS 

 

12.1. A despesa decorrente do cumprimento da presente licitação correrá à conta da dotação do 

orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com recursos próprios. 

12.2. Considerando ser uma obra com vigência plurianual, deverá constar nos orçamentos 

vindouros as respectivas dotações orçamentárias para seu implemento. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES  

 

13.1. Fica o CONTRATADO, sujeito as Sanções Administrativas, previstas nos artigos 86 a 88, da 

Lei 8.666/93. 
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13.2. O CONTRATADO que não cumprir com o desenvolvimento do cronograma físico financeiro 

do serviço, sofrerá as seguintes sanções, como: 

13.2.1. O atraso na execução em percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o 

valor medido acumulado e o previsto acumulado, para cada mês do cronograma; 

13.2.2. O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato para o não atendimento 

as NORMAS/PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE MEDIÇÕES  conforme o Termo de 

Referência, adotado pela Secretaria de Obras; 

13.2.3. Em caso de inexecução parcial do contrato, fica a contratada sujeita à multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do contrato; 

13.2.4. Em caso de inexecução total do contrato, fica a contratada sujeita à multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do contrato. 

13.3. O contratado deverá manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação (art. 55, XIII, da Lei no 8.666/93), sob pena de se lhe aplicar, cumulativamente: 

a) Multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos termos do art. 87, II 

da Lei no 8.666/93. 

b) Cancelamento do contrato, nos termos do art. 78, I da Lei 8.666/93. 

c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração, nos termos do art. 80, IV da Lei no 8.666/93. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

14.1. A rescisão contratual poderá ser: 

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

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 

14.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração. 

14.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as 

conseqüências previstas no subitem 13.2.3 e 13.2.4 deste edital. 

14.3. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n° 

8.666/93 

14.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, 

sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 

comprovados, quando os houver sofrido. 

14.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VIGÊNCIA 

 15.1. O prazo para execução das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta )dias, contado do 

recebimento da Ordem de Serviço, já o contrato, terá vigência por 360 (trezentos e sessenta) 

dias, contados da data da sua assinatura. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GESTOR DO CONTRATO 

 

16.1. A execução do contrato será gerenciada pela Secretaria Municipal de Obras. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  

 

17.1. Para a solução das questões decorrentes deste contrato elege-se o Foro da Comarca de 

Entre Rios de Minas - MG, renunciando as partes, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

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

 

 

MUNICÍPIO DE JECEABA 

 

LICITANTE 

 

TESTEMUNHAS: 1:_________________________________ 

       2._________________________________ 
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ANEXO IV – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Construção da Ponte em Jeceaba-MG 

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS    BDI 29,04% 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT 
PREÇO UNIT S/ BDI 

(R$) 
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 SETOP MOB-DES-010 Mobilização E Desmobilização de Banheiro, Escritório e Refeitório % 1 16.500,00 21.291,60 21.291,60 

    Serviços Preliminares            

 2   Instalações iniciais de obra           

 2.1 
SETOP IIO-PLA-005 FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 

M) 
un 1 

1.077,12 
1.389,92 1.389,92 

 2.2 
SETOP IIO - TAP - 020 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6MM 2,20 X 1,22M m² 57,2 

93,52 
120,68 6.902,90 

  
        

  
  8.292,82 

 3   
CANTEIRO DE OBRAS 

          

 3.1 
SUDECAP 01.09.01 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 3 

310,89 
401,17 1.203,51 

 3.2 
SUDECAP 01.09.08 CONTAINER ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO un x mês 4 

897,62 
1.158,29 4.633,16 

 3.3 
SUDECAP 01.09.10 CONTAINER DEPÓSITO E FERRAMENTARIA un x mês 4 

532,97 
687,74 2.750,96 

 3.4 

SUDECAP 01.10.01 CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO un x mês 4 

504,78 

651,37 2.605,48 
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 3.5 
SUDECAP 01.09.05 BANHEIRO QUÍIMICO COM MANUTENÇÃO un x mês 4 

580 
748,43 2.993,72 

 3.6 
SUDECAP 01.09.11 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 3 

310,89 
401,17 1.203,51 

VALOR TOTAL 
15.390,34 

    
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

          

 4   
MÃO DE OBRA 

          

 4.1 
Convenção Coletiva 
Siticop 

ENGENHEIRO CIVIL ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
14.185,07 

18.304,41 73.217,64 

 4.2 
Convenção Coletiva 
Siticop 

MESTRE DE OBRAS( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
8.571,57 

11.060,75 44.243,00 

 4.3 
Convenção Coletiva 
Siticop 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
4.373,25 

5.643,24 22.572,96 

 4.4 
Convenção Coletiva 
Siticop 

ENC. DE ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÃO ( Leis Sociais Mensalista: 
74,93%) 

unid x 
mês 

4 
5.523,97 

7.128,13 28.512,52 

 4.5 

SUDECAP 43.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA unid x 
mês 

4 

8.964,91 

11.568,32 46.273,28 

 4.6 
Convenção Coletiva 
Siticop 

VIGIA ( Leis Sociais Mensalista: 74,93% + 20% ADICIONAL NOTURNO) unid x 
mês 

12 
2.336,83 

3.015,45 36.185,40 

 4.7 
Convenção Coletiva 
Siticop 

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
5.247,90 

6.771,89 27.087,56 

 4.8 
Convenção Coletiva 
Siticop 

MOTORISTA ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 
mês 

4 
3.256,33 

4.201,97 16.807,88 

 4.9 
Convenção Coletiva 
Siticop 

ALMOXARIFE ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 
mês 

4 
3.256,33 

4.201,97 16.807,88 

 4.10 

Convenção Coletiva 
Siticop 

SERVENTE DE APOIO ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 
mês 

4 

2.501,18 

3.227,52 12.910,08 

VALOR TOTAL 
324.618,20 
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5    
CONTROLE TECNOLÓGICO / CONSULTORIA 

          

 5.1 
SUDECAP 68.03.01 ENSAIO DE ARGAMASSA COMPRESSÃO EM CP CILINDROS un. 20,00 

28,30 
36,52 730,40 

 5.2 
SUDECAP 68.04.03 CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO DE CP DE CONCRETO un 42,00 

28,30 
36,52 1.533,84 

VALOR TOTAL 
2.264,24 

    

INFRA-ESTRUTURA 

          

6   
ESTACA RAIZ 

          

 6.1 
SUDECAP 43.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA RAIZ un. 1,00 

9.324,11 
12.031,83 12.031,83 

 6.2 
SETOP - OBR-PON-075 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO m2 96,00 

291,74 
376,46 36.140,16 

 6.3 

SICRO 2306013 GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 kg 120,00 

9,66 

12,47 1.496,40 

 6.4 
SICRO 2306014 CONTRAVENTAMENTO DE GRUPO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTMA 36 kg 80,00 

11,64 
15,02 1.201,60 

 6.5 
SICRO 3816197 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO m3 244,00 

46,43 
59,91 14.618,04 

 6.6 
SICRO 2306066 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO OU TRECHO LIVRE D= 410 mm m 165,90 

337,98 
436,13 72.353,97 

 6.7 
SICRO 2306071 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D= 410 mm m 42,00 

911,51 
1.176,21 49.400,82 

 6.8 

SICRO 2306638 CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM PARA PASSAGEM DE LÂMINA DÁGUA m 34,00 

943,84 

1.217,93 41.409,62 

 6.9 
SINAPI 96546 ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 kg 2.992,00 

7,97 
10,28 30.757,76 

 6.10 
SINAPI 95602 ARRASAMENTO DE ESTACAS un. 21,00 

20,70 
26,71 560,91 

 6.11 
DER MG - 45111 ENSAIO PIT DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO un. 21,00 

58,65 
75,68 1.589,28 
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 6.12 
DER MG - 45110 ENSAIO PDA DE VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA EM ELEMENTOS DE 

FUNDAÇÃO 
un. 2,00 

2.358,98 
3.044,03 6.088,06 

VALOR TOTAL 
267.648,45 

 7   
BLOCOS 

          

 7.1 

SICRO - 4805749 ESCAVAÇÃO MANUALDE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA m³ 32,16 

55,57 

71,71 2.306,19 

 7.2 
SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 2,92 

402,35 
519,19 1.516,03 

 7.3 
SETOP - RO - 41558 FORMA PLANA DE MADERIT m² 45,82 

49,41 
63,76 2.921,48 

 7.4 
SETOP - RO 41633 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK 30 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) 
m³ 21,91 

375,78 
484,91 10.624,38 

 7.5 
SINAPI 96546 ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 kg 1.017,00 

7,97 
10,28 10.454,76 

 7.6 
SETOP - RO - 40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 7,32 

28,44 
36,70 268,64 

 7.7 
SUDECAP 02.29..01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CAÇAMBA 5m3 vg 7,00 

242,44 
312,84 2.189,88 

VALOR TOTAL 
30.281,37 

8   

MESOESTRUTURA  
PILARES           

8.1 SETOP-RO-41559 Forma Circular para  Concreto aparente  m² 128,02 61,8 78,82 
10.090,54 

8.2 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação  kg 976 7,97 10,28 
10.033,28 

8.3 SETOP-RO-41632 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 39,71 367,41 474,1 
18.826,51 

8.4 SETOP-RO-41544 Cimbramento  m³ 35,64 52,12 67,26 
2.397,15 

VALOR TOTAL 
41.347,47 
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9   TRAVESSAS           

9.1 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 21,6 49,41 63,76 
1.377,22 

9.2 SINAP 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento,corte,dobramento e colocação kg 265,4 7,97 10,28 
2.728,31 

9.3 SETOP-RO-41632 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 7,2 367,41 474,1 
3.413,52 

VALOR TOTAL 7.519,05 

10   ENCONTROS           

10.1 SETOP -RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 36,4 49,41 63,76 
2.320,86 

10.2 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação kg 444 7,97 10,28 
4.564,32 

10.3 SETOP-RO-41632 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 7,97 367,41 474,1 
3.778,58 

VALOR TOTAL 10.663,76 

11   SUPERESTRUTURA VIGAS/TRAVESSAS METÁLICAS           

11.1 SICRO-MAI/18-2408149 Fornecimento,corte,solda e montagem de estrutura em Aço SAC 350 kg 24.429,70 11,54 14,89 
363.758,23 

11.2 SETOP-ED-50428 Lançamento de vigas metálicas  kg 24.429,70 0,95 1,23 

30.048,53 

11.3 SETOP-RO-41582 Aparelho de apoio em Neoprene Fretado 250 x 300 / 30  unid 8 775,92 1001,25 
8.009,98 

11.4 SETOP-ED-49662 Fornecimento e aplicação de Grout  m³ 0,03 2.832,87 3.655,54 
109,67 

VALOR TOTAL 401.926,41 

12   PRÉ-LAJES           

12.1 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 287,52 49,41 63,76 
18.332,28 

12.2 SINAPI-96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação.  kg 922,5 7,97 10,28 
9.483,30 

12.3 SICRO-MAI/18-0407820 Armação com treliça TG12R - Fornecimento e colocação  kg 1.187,00 8,06 10,4 
12.344,80 

12.4 SETOP-ED-49632 Concreto Estrutural ≥ 35 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 12,74 390,7 523,54 
6.669,90 

12.5 SETOP-RO-41544 Cimbramento suspenso para balanço  m³ 86,4 52,12 67,26 
5.811,26 



 MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                                         Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

52 

 

VALOR TOTAL 52.641,54 

13   LAJE/TABULEIRO/ BARREIRAS/ PASSEIO           

13.1 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 232,59 49,41 63,76 
14.829,94 

13.2 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação  kg 5.712,50 7,97 10,28 
58.724,50 

13.3 SETOP-ED-49632 Concreto Estrutural ≥ 30 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 54,54 375,78 484,91 
26.446,80 

13.4 SICRO-1109671 Argamassa de traço 1:4  para passeio  m³ 12,97 258,1 333,05 
4.319,66 

13.5 SICRO-0307735 Junta tipo Jeene JJ2030W ou similar  m 17,7 844,89 1090,25 
19.297,36 

13.6 SETOP-RO-41594 Dreno de PVC Ø 100 mm  m 7,92 16,56 21,77 
172,42 

VALOR TOTAL 123.790,67 

14   LAJE DE APROXIMAÇÃO           

14.1 SINAPI 96616 Lastro de Concreto para regularização  m³ 1,18 402,35 519,19 
612,64 

14.2 SETOP-RO-41633 Concreto Estrutural ≥ 30 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 5,9 375,78 484,91 
2.860,97 

14.3 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento corte, dobramento e colocação.  kg 466 7,97 10,28 
4.790,48 

14.4 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto comum m² 5,94 49,41 63,76 
378,73 

VALOR TOTAL 
8642,83 

15   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  GRADIL METÁLICO           

15.1 SINAPI 74195/001 Fornecimento e Instalação de gradil metálico h = 0,90 m m 72 314,22 405,47 
29.193,84 

    TOTAL GERAL (R$)         1.345.512,59 
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO 

        
Data: 

  

CRONOGRAMA 
FÍSICO - 
FINANCEIRO 

    
  

EDI
TAL: 

  

  
OBJETO: PONTE NOVA 
1  - JECEABA     

  
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 

  

  
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

  
ITE

M 
DISCRIMINAÇÃ

O 
VALOR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TOTAL 

  
PONTE NOVA 1 

                                                      
01 INFRA-

ESTRUTURA 
22% % 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%                                       100,00% 

  296.012,7
7 

R
$ 

59.202,
55 

59.202,5
5 

59.202,5
5 

59.202,5
5 

59.202,5
5                                       296.012,7

7 

02 MESOESTRUT
URA 

6% %     10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%                             100,00% 

  80.730,75 R
$     8.073,07 16.146,1

5 
16.146,1

5 
8.073,07 8.073,07 8.073,07 8.073,07 8.073,07                             80.730,75 

03 SUPERESTRUT
URA 

67% %           30,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%     100,00% 

  901.493,4
5 

R
$           270.448,

04 
45.074,6

7 
45.074,6

7 
45.074,6

7 
45.074,6

7 
45.074,6

7 
45.074,6

7 
45.074,6

7 
45.074,67 45.074,67 45.074,67 45.074,67 45.074,67 27.821,87 27.821,87 22.537,34 22.537,34     901.493,4

5 

04 SERVIÇOS 
COMPLEMENT
ARES 

5% %                                           40,00% 40,00% 20,00% 100,00% 

  67.275,62 R
$                                           26.910,25 26.910,25 13.455,12 67.275,62 

PERCENTUAL SIMPLES 100%   4,38% 4,38% 5,00% 5,61% 5,61% 20,56% 3,94% 3,94% 3,94% 3,94% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 1,66% 1,66% 1,66% 3,85% 2,19% 1,12% 100,00 

TOTAL SIMPLES 
    58.933,

45 
58.933,4

5 
67.275,6

3 
75.483,2

5 
75.483,2

5 
276.637,

39 
53.013,2

0 
53.013,2

0 
53.013,2

0 
53.013,2

0 
44.671,0

2 
44.671,0

2 
44.671,0

2 
44.671,02 44.671,02 44.671,02 44.671,02 44.671,02 22.335,51 22.335,51 22.335,51 51.802,23 29.466,72 15.069,73 1.345.512

,59 

PERCENTUAL 
ACUMULADO     4,38% 8,76% 13,75% 19,37% 24,98% 45,54% 49,48% 53,42% 57,36% 61,30% 64,62% 67,95% 71,27% 74,59% 77,92% 81,24% 84,56% 87,88% 89,55% 91,21% 92,87% 96,72% 98,91% 100,00%   
TOTAL ACUMULADO 1.345.512

,59   58.933,
45 

117.866,
90 

185.142,
53 

260.625,
78 

336.109,
03 

612.746,
42 

665.759,
62 

718.772,
82 

771.786,
02 

824.799,
22 

869.470,
24 

914.141,
26 

958.812,
28 

1.003.438
,30 

1.048.154
,32 

1.092.825
,34 

1.137.496
,36 

1.182.167
,38 

1.204.502
,89 

1.226.838
,40 

1.249.173
,91 

1.300.976
,14 

1.330.442
,86 

1.345.512
,59   

 

 



 MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                                         Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

54 

 

ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DO BDI 

Obra: Construção da Ponte em Jeceaba-MG 

PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS    BDI 29,04% 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT 
PREÇO UNIT S/ BDI 

(R$) 
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1.0 SETOP MOB-DES-010 Mobilização E Desmobilização de Banheiro, Escritório e Refeitório % 1 16.500,00 21.291,60 21.291,60 

    Serviços Preliminares            

 2   Instalações iniciais de obra           

 2.1 

SETOP IIO-PLA-005 FORNEC. E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00 X 1,50 M) 

un 1 
1.077,12 

1.389,92 1.389,92 

 2.2 
SETOP IIO - TAP - 020 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6MM 2,20 X 1,22M m² 57,2 

93,52 
120,68 6.902,90 

  
        

  
  8.292,82 

 3   
CANTEIRO DE OBRAS 

          

 3.1 
SUDECAP 01.09.01 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 3 

310,89 
401,17 1.203,51 

 3.2 
SUDECAP 01.09.08 CONTAINER ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO un x mês 4 

897,62 
1.158,29 4.633,16 

 3.3 
SUDECAP 01.09.10 CONTAINER DEPÓSITO E FERRAMENTARIA un x mês 4 

532,97 
687,74 2.750,96 

 3.4 

SUDECAP 01.10.01 CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO un x mês 4 

504,78 

651,37 2.605,48 
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 3.5 
SUDECAP 01.09.05 BANHEIRO QUÍIMICO COM MANUTENÇÃO un x mês 4 

580 
748,43 2.993,72 

 3.6 
SUDECAP 01.09.11 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER un 3 

310,89 
401,17 1.203,51 

VALOR TOTAL 15.390,34 

    
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

          

 4   
MÃO DE OBRA 

          

 4.1 

Convenção Coletiva 
Siticop 

ENGENHEIRO CIVIL ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
14.185,07 

18.304,41 73.217,64 

 4.2 

Convenção Coletiva 
Siticop 

MESTRE DE OBRAS( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
8.571,57 

11.060,75 44.243,00 

 4.3 

Convenção Coletiva 
Siticop 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ( Leis Sociais Mensalista: 
74,93%) 

unid x 
mês 

4 
4.373,25 

5.643,24 22.572,96 

 4.4 

Convenção Coletiva 
Siticop 

ENC. DE ESTRUTURAS DE CONCRETO / FUNDAÇÃO ( Leis Sociais 
Mensalista: 74,93%) 

unid x 
mês 

4 
5.523,97 

7.128,13 28.512,52 

 4.5 

SUDECAP 43.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA unid x 
mês 

4 

8.964,91 

11.568,32 46.273,28 

 4.6 

Convenção Coletiva 
Siticop 

VIGIA ( Leis Sociais Mensalista: 74,93% + 20% ADICIONAL NOTURNO) unid x 
mês 

12 
2.336,83 

3.015,45 36.185,40 

 4.7 

Convenção Coletiva 
Siticop 

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO ( Leis Sociais Mensalista: 74,93%) unid x 
mês 

4 
5.247,90 

6.771,89 27.087,56 

 4.8 

Convenção Coletiva 
Siticop 

MOTORISTA ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 
mês 

4 
3.256,33 

4.201,97 16.807,88 

 4.9 

Convenção Coletiva 
Siticop 

ALMOXARIFE ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 
mês 

4 
3.256,33 

4.201,97 16.807,88 

 4.10 

Convenção Coletiva 
Siticop 

SERVENTE DE APOIO ( Leis Sociais Horista: 124,68%) unid x 
mês 

4 

2.501,18 

3.227,52 12.910,08 

VALOR TOTAL 
324.618,20 
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5    
CONTROLE TECNOLÓGICO / CONSULTORIA 

          

 5.1 
SUDECAP 68.03.01 ENSAIO DE ARGAMASSA COMPRESSÃO EM CP CILINDROS un. 20,00 

28,30 
36,52 730,40 

 5.2 
SUDECAP 68.04.03 CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO DE CP DE CONCRETO un 42,00 

28,30 
36,52 1.533,84 

VALOR TOTAL 2.264,24 

    

INFRA-ESTRUTURA 

          

 6   
ESTACA RAIZ 

          

 6.1 
SUDECAP 43.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA RAIZ un. 1,00 

9.324,11 
12.031,83 12.031,83 

 6.2 
SETOP - OBR-PON-

075 
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO m2 96,00 

291,74 
376,46 36.140,16 

 6.3 

SICRO 2306013 GABARITO DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO ASTM A36 kg 120,00 

9,66 

12,47 1.496,40 

 6.4 
SICRO 2306014 CONTRAVENTAMENTO DE GRUPO DE ESTACAS SUBMERSAS EM AÇO 

ASTMA 36 
kg 80,00 

11,64 
15,02 1.201,60 

 6.5 
SICRO 3816197 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO m3 244,00 

46,43 
59,91 14.618,04 

 6.6 
SICRO 2306066 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO OU TRECHO LIVRE D= 410 mm m 165,90 

337,98 
436,13 72.353,97 

 6.7 
SICRO 2306071 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D= 410 mm m 42,00 

911,51 
1.176,21 49.400,82 

 6.8 

SICRO 2306638 CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 8 MM PARA PASSAGEM DE LÂMINA 
DÁGUA 

m 34,00 

943,84 

1.217,93 41.409,62 

 6.9 
SINAPI 96546 ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 kg 2.992,00 

7,97 
10,28 30.757,76 

 6.10 
SINAPI 95602 ARRASAMENTO DE ESTACAS un. 21,00 

20,70 
26,71 560,91 

 6.11 
DER MG - 45111 ENSAIO PIT DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE EM ELEMENTOS DE 

FUNDAÇÃO 
un. 21,00 

58,65 
75,68 1.589,28 
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 6.12 

DER MG - 45110 ENSAIO PDA DE VERIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA EM ELEMENTOS 
DE 
FUNDAÇÃO 

un. 2,00 

2.358,98 

3.044,03 6.088,06 

VALOR TOTAL 267.648,45 

 7   
BLOCOS 

          

 7.1 

SICRO - 4805749 ESCAVAÇÃO MANUALDE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA m³ 32,16 

55,57 

71,71 2.306,19 

 7.2 
SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 2,92 

402,35 
519,19 1.516,03 

 7.3 
SETOP - RO - 41558 FORMA PLANA DE MADERIT m² 45,82 

49,41 
63,76 2.921,48 

 7.4 

SETOP - RO 41633 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND FCK 30 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
O 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) 

m³ 21,91 

375,78 

484,91 10.624,38 

 7.5 
SINAPI 96546 ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 kg 1.017,00 

7,97 
10,28 10.454,76 

 7.6 
SETOP - RO - 40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 7,32 

28,44 
36,70 268,64 

 7.7 
SUDECAP 02.29..01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CAÇAMBA 5m3 vg 7,00 

242,44 
312,84 2.189,88 

VALOR TOTAL 30.281,37 

8   

MESOESTRUTURA  
PILARES           

8.1 SETOP-RO-41559 Forma Circular para  Concreto aparente  m² 128,02 61,8 78,82 
10.090,54 

8.2 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação  kg 976 7,97 10,28 
10.033,28 

8.3 SETOP-RO-41632 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 39,71 367,41 474,1 
18.826,51 

8.4 SETOP-RO-41544 Cimbramento  m³ 35,64 52,12 67,26 
2.397,15 
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VALOR TOTAL 
41.347,47 

9   TRAVESSAS           

9.1 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 21,6 49,41 63,76 
1.377,22 

9.2 SINAP 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento,corte,dobramento e colocação kg 265,4 7,97 10,28 
2.728,31 

9.3 SETOP-RO-41632 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 7,2 367,41 474,1 
3.413,52 

VALOR TOTAL 7.519,05 

10   ENCONTROS           

10.1 SETOP -RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 36,4 49,41 63,76 2.320,86 

10.2 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação kg 444 7,97 10,28 4.564,32 

10.3 SETOP-RO-41632 Concreto Estrutural ≥ 25 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 7,97 367,41 474,1 3.778,58 

VALOR TOTAL 10.663,76 

11   SUPERESTRUTURA VIGAS/TRAVESSAS METÁLICAS           

11.1 SICRO-MAI/18-2408149 Fornecimento,corte,solda e montagem de estrutura em Aço ASTM A36  kg 24.429,70 11,54 14,89 363.758,23 

11.2 SETOP-ED-50428 Lançamento de vigas metálicas  kg 24.429,70 0,95 1,23 

30.048,53 

11.3 SETOP-RO-41582 Aparelho de apoio em Neoprene Fretado 250 x 300 / 30  unid 8 775,92 1001,25 
8.009,98 

11.4 SETOP-ED-49662 Fornecimento e aplicação de Grout  m³ 0,03 2.832,87 3.655,54 109,67 

VALOR TOTAL 401.926,41 

12   PRÉ-LAJES           

12.1 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 287,52 49,41 63,76 18.332,28 

12.2 SINAPI-96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação.  kg 922,5 7,97 10,28 
9.483,30 

12.3 SICRO-MAI/18-0407820 Armação com treliça TG12R - Fornecimento e colocação  kg 1.187,00 8,06 10,4 
12.344,80 
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12.4 SETOP-ED-49632 Concreto Estrutural ≥ 35 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 12,74 390,7 523,54 
6.669,90 

12.5 SETOP-RO-41544 Cimbramento suspenso para balanço  m³ 86,4 52,12 67,26 
5.811,26 

VALOR TOTAL 52.641,54 

13   LAJE/TABULEIRO/ BARREIRAS/ PASSEIO           

13.1 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto aparente  m² 232,59 49,41 63,76 
14.829,94 

13.2 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento, corte, dobramento e colocação  kg 5.712,50 7,97 10,28 58.724,50 

13.3 SETOP-ED-49632 Concreto Estrutural ≥ 30 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 54,54 375,78 484,91 
26.446,80 

13.4 SICRO-1109671 Argamassa de traço 1:4  para passeio  m³ 12,97 258,1 333,05 
4.319,66 

13.5 SICRO-0307735 Junta tipo Jeene JJ2030W ou similar  m 17,7 844,89 1090,25 19.297,36 

13.6 SETOP-RO-41594 Dreno de PVC Ø 100 mm  m 7,92 16,56 21,77 
172,42 

VALOR TOTAL 123.790,67 

14   LAJE DE APROXIMAÇÃO           

14.1 SINAPI 96616 Lastro de Concreto para regularização  m³ 1,18 402,35 519,19 
612,64 

14.2 SETOP-RO-41633 Concreto Estrutural ≥ 30 Mpa - Fornecimento e lançamento  m³ 5,9 375,78 484,91 
2.860,97 

14.3 SINAPI 96546 Armação Aço CA-50 - Fornecimento corte, dobramento e colocação.  kg 466 7,97 10,28 4.790,48 

14.4 SETOP-RO-41558 Forma plana para concreto comum m² 5,94 49,41 63,76 
378,73 

VALOR TOTAL 
8642,83 

15.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  GRADIL METÁLICO           

 
SINAPI 74195/001 Fornecimento e Instalação de gradil metálico h = 0,90 m m 72 314,22 405,47 

29.193,84 

    TOTAL GERAL (R$)         1.345.512,59 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro(amos) para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que não existe nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4o, art. 3o da lei Complementar no 123/2006 que 

impeça a licitante ........................................................................., CNPJ no ..............................., de 

se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar no 123/2006. 

Local, data. 

........................................................................ Sócio: Identidade n° 

........................................................................ Sócio: Identidade n° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                                         Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

61 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO LICITADO 

 

A empresa ........................................................................................, inscrita no CNPJ sobe o no 

............................................, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

..........................................................................., portador do Documento de Identidade no 

........................................, inscrito no CPF sob o no .................................... DECLARA, sob as 

penas da Lei, pleno conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os 

serviços serão prestados dentre outras especificações necessárias à execução do objeto licitado. 

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

 

 

.......................................................................................... (assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


