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Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre o Município de Sacramento-MG e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a Diretoria de Pregão por meio do Telefone (34) 

3351-8900 ou e-mail: <editais.pregao@sacramento.mg.gov.br>. 

 

A não remessa do recibo exime a Diretoria de Pregão, sobre informações de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Sacramento/MG, 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

Representante Legal:_______________________________ 

Cargo:_________________  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ do licitante 

 

 

 

 

  

Razão Social: ______________________________________________________________________ 

CNPJ Nº __________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Cidade:______________________Estado_______Telefone:________________Fax:______________ 

Pessoa para contato:_________________________________________________________________ 

 
Recebemos através do acesso à página www.sacramento.mg.gov.br ou através do e-mail 

<editais.pregao@sacramento.mg.gov.br> nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação 

acima identificada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 

 

http://www.sacramento.mg.gov.br/licitacao
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 EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS 

LICITAÇÃO COM ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

EDITAL Nº 116/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

 

PREÂMBULO 

  

O Município de Sacramento-MG, Estado de Minas Gerais, com sede no Centro 

Administrativo Vereador Clanther Scalon, situado na Praça Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Centro, CEP: 

38.190-000, CNPJ: 18.140.764/0001-48, Tel.: (34) 3351-8900, endereço eletrônico: www.sacramento.mg.gov.br, 

através do Pregoeiro, Anderson Venício Rosa e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº. 02, de 02 de 

janeiro de 2019, publicada no átrio do Centro Administrativo do Município de Sacramento-MG, torna público que 

se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/2002, Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), suas alterações 

posteriores e as cláusulas deste edital.  

 

Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos: 

 

CREDENCIAMENTO:  

LOCAL: Diretoria de Pregão do Município de Sacramento-MG, com sede no Centro Administrativo 

Vereador Clanther Scalon, situado na Praça Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Sala 11, Centro. 

DATA: 29 de outubro de 2019 

HORA: as 13:00hs (Treze Horas) 

 

FIM DO RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS E 

HABILITAÇÃO”:  

LOCAL: Diretoria de Pregão do Município de Sacramento-MG, com sede no Centro Administrativo 

Vereador Clanther Scalon, situado na Praça Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Sala 11, Centro.  

DATA: 29 de outubro de 2019 

HORA: até as 13:30hs (Treze Horas e Trinta Minutos) 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 

fazem parte integrante.  

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 

mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame.  

 

1 – OBJETO 

http://www.sacramento.mg.gov.br/
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 1.1 – O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução das 

obras de ampliação e revitalização do Prédio do Centro de Convivência da 3ª idade, conforme 

descrições e especificações constantes do Termo de Referência, deste Edital e seus Anexos. 

1.2 – O objeto deste edital é referente à prestação de serviços de natureza comum, razão pela qual se 

amolda a Lei Federal n° 10.520/02. 

1.3 – O Município de Sacramento/MG, reserva-se ao direito de não receber o item em desacordo com 

as especificações descritas no Edital e no Termo de Referência, podendo cancelar o Contrato, conforme 

justificativas existentes. 

1.4 – A disposição detalhada dos itens abaixo se dá em virtude de exigência legal.  

JULGAMENTO GLOBAL 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND QTDE 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

VALOR 

TOTAL 

1 26044 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO E 

REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª 

IDADE. 

SERVI 1,00 R$ 188.231,11 R$ 188.231,11 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS R$ 188.231,11 

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS SERVIÇOS POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E OITO MIL, 

DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS. 

 

2 – EDITAL, ACESSO A INFORMAÇÃO E IMPUGNAÇÃO 

 2.1 – As empresas interessadas em participar do presente certame podem retirar o Edital completo e seus 

anexos, gratuitamente, por meio eletrônico no endereço www.sacramento.mg.gov.br ou, caso não 

seja possível a retirada, o mesmo pode ser solicitado pelo e-mail: 

editais.pregao@sacramento.mg.gov.br, ou ainda retirá-lo na Diretoria de Pregão do Município de 

Sacramento/MG, localizada no Centro Administrativo Vereador Clanther Scalon, situado na Praça 

Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Sala 11, Bairro Centro, no horário de 07:00 às 16:00 horas, de 

segunda a sexta feira, neste caso, apresentando qualquer unidade de armazenamento de dados (CD 

ou Pendrive), sendo de inteira responsabilidade do interessado o teor dos dados constantes no mesmo. 

  2.1.1 – O Município de Sacramento não se responsabiliza pelo edital e documentos que tenham 

sido adquiridos de outra forma. 

  2.2 – As informações e impugnações ao Edital e eventuais questões técnicas ou jurídicas devem ser 

encaminhadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, na Diretoria de Pregão do Município de 

Sacramento/MG, localizada no Centro Administrativo Vereador Clanther Scalon, situado na Praça 

Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Sala 11, Centro, CEP: 38.190-000 – Sacramento/MG, ou através 

do e-mail: compras01@sacramento.mg.gov.br com a identificação completa da empresa autora da 

impugnação/informação, contrato social, assinatura de seu representante legal e cópia simples do 

documento que comprove esta condição, observado o prazo previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 41 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

  2.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante este Município o licitante que não o 

fizer em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, nos termos do 

artigo 41, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

http://www.sacramento.mg.gov.br/
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 2.3.1 – Em respeito ao disposto no art. 110, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93, 

considera-se como dia útil, para os fins do item anterior, os dias e horários em que há efetivo 

expediente administrativo, a saber: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, excluindo-se, 

portanto, eventuais pontos facultativos. 

  2.4 – Não serão conhecidas as impugnações apócrifas, subscritas por representantes não habilitados 

legalmente ou apresentadas foram do prazo. 

   

3 – ESCLARECIMENTOS 

  3.1 – Os pedidos de esclarecimentos relativos a esta licitação e seus procedimentos podem ser 

solicitados por e-mail: compras01@sacramento.mg.gov.br ou por escrito, sempre em papel timbrado 

da empresa, com a qualificação da consulente e assinado pelo seu representante legal, devendo ser 

protocolizado na Diretoria de Pregão do Município de Sacramento/MG, no Centro Administrativo 

Vereador Clanther Scalon, situado na Praça Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Sala 11, Centro, 

telefone (34) 3351-8900, das 07h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira. 

  3.2 – O prazo máximo para protocolização dos esclarecimentos é de até 02 (dois) dias úteis anteriores à 

data de abertura da sessão pública, previstas no preâmbulo deste edital. 

3.2.1 – Em respeito ao disposto no art. 110, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93, 

considera-se como dia útil, para os fins do item anterior, os dias e horários em que há efetivo 

expediente administrativo, a saber: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, excluindo-se, 

portanto, eventuais pontos facultativos. 

  3.3 – No caso de não solicitação de esclarecimentos pelos interessados dentro do prazo estipulado, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, 

portanto, direito a questionamentos e reclamações posteriores. 

  3.4 – A Administração reserva-se ao direito de alterar as condições do edital, na forma da legislação, 

reabrindo o prazo somente quando a alteração afetar a formulação das propostas. 

  3.5 – O acompanhamento dos esclarecimentos/adendo/erratas ou quaisquer outras informações acerca 

da presente licitação é de inteira responsabilidade dos licitantes, dos quais serão publicados no órgão 

oficial do Município de Sacramento (www.sacramento.mg.gov.br) e fixados no átrio do Centro 

Administrativo do Município. 

  3.6 – Todas as informações, adendos, erratas ou esclarecimentos solicitados pelas licitantes 

interessadas serão prestados conforme dispõe este edital e passarão a integrar o processo licitatório. 

 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Podem participar desta licitação, as pessoas físicas e as jurídicas do ramo pertinente ao objeto do 

presente certame, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.  

4.2 – Ao retirarem a cópia deste Edital, os interessados devem enviar à Equipe de Apoio o Recibo de 

Edital, constante da página 1 deste instrumento convocatório, para receberem todas informações, de 

caráter público, relativas a este processo licitatório. 

4.3 – É vedada a participação de pessoa física ou jurídica:  

 4.3.1 – Concordatária, em recuperação judicial ou em processo de falência sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação, salvo em caso de expressa autorização judicial. 
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 4.3.2 – Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei 

Federal 8.666/93. 

4.3.3 – Pessoa física ou jurídica suspensa ou impedida de transacionar com a Administração 

Pública ou qualquer dos seus órgãos descentralizados. 

4.3.4 – Pessoa física ou jurídica que tenham um mesmo procurador ou representante legal ou 

credenciado com poderes de representar licitantes distintos, que concorram entre si ou, ainda 

que tenham o mesmo responsável técnico. 

4.3.5 – Pessoa física ou jurídica, cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja, 

servidor do Município de Sacramento-MG. 

4.3.6 – O Autor do Projeto de Engenharia, nos termos do art. 9º, I da Lei Federal nº 8.666/93. 

4.4 – A observância das vedações do item 4.3 é de inteira responsabilidade do licitante, que pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

4.5 – As pessoas jurídicas legalmente constituídas, devem possuir objeto social compatível com a 

presente licitação, atender aos requisitos de habilitação e satisfazer todas as condições fixadas no 

presente edital e seus anexos.  

4.6 – Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um 

mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 

4.7 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

4.8 – A proponente, por ocasião de sua participação, demonstra ter pleno conhecimento dos termos 

deste edital e seus anexos, não podendo evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo 

da correta formulação da proposta ou integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas alegações 

posteriores. 

4.9 – Os documentos necessários à habilitação podem ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia simples (exceto por fac-símile), desde que acompanhada do original para conferência 

e autenticação pelo Pregoeiro ou a quem a mesma designar da Equipe de Apoio. 

4.9.1 – Caso algum documento seja emitido pela rede mundial de computadores (Internet), não 

será necessária à sua autenticação, uma vez que será efetuada a devida conferência, pelo 

pregoeiro e equipe de apoio, na respectiva página do órgão competente.  

4.9.2 – Os documentos disponíveis na rede mundial de computadores podem ser obtidos e 

emitidos pela equipe de pregão desde que não haja impedimento/restrição para sua emissão, em 

qualquer fase da sessão pública. 

 

5 – ESPECIFICAÇÕES, EXECUÇÃO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO 

5.1 – Os licitantes vencedores deverão disponibilizar os serviços mantendo o padrão de qualidade 

praticado no mercado, sujeitando-se a aplicação de penalidades quando não atenderem ao solicitado. 

5.2 – As especificações, a forma de execução do objeto e seu recebimento é parte integrante 

deste Edital e seus Anexos, constantes do Termo de Referência, que inclui o Projeto de 

Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, projetos de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

5.3 – A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços, bem como, 

após contestação, corrigir qualquer serviço executado de forma comprovadamente irregular, mediante o  
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 Gestor e o Fiscal do Contrato, totalmente às suas expensas. 

5.4 – Os serviços deverão ser prestados de forma contínua, conforme necessidade da Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, durante toda a vigência do Contrato. 

5.5 – A Contratada deverá iniciar os serviços solicitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do 

recebimento da Autorização/Requisição ou, Solicitação por telefone a ser feita por funcionário 

autorizado da Secretaria. 

5.6 – A Contratada deverá executar em conformidade com as orientações da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, ciente que os pagamentos somente serão realizados após aprovação das medições 

pelo Gestor e Fiscal do Contrato. 

5.7 – A Contratada deverá executar os serviços detalhados no projeto, cumprindo rigorosamente todos 

os itens especificados no Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, o Memorial 

Descritivo, a Planilha Orçamentária e o Cronograma. 

5.8 – A Contratada deverá contratar os colaboradores necessários e fornecer transporte e alimentação 

destes e ainda, fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e 

coletiva – EPI e EPC, adequado aos riscos decorrentes da execução dos serviços pelos empregados 

inclusive a de terceiros. O não atendimento desta clausula cabe a fiscalização todo o poder de 

paralisação dos serviços até que as providências sejam tomadas. 

5.9 – Para emissão do boletim de medição deverá ser feito o levantamento do diário de obra, com 

especificação da metragem do local, sendo que, para o pagamento, a empresa deverá apresentar as 

respectivas certidões de regularidade fiscal do período. Os documentos serão anexados junto com o 

boletim de medição aprovado pela fiscalização. 

5.10 – A Contratada deverá fornecer todos os materiais necessários a serem utilizados na prestação de 

serviços ora licitada. 

5.11 – Durante a prestação dos serviços, caso sejam verificadas irregularidades, serão exigidos da 

Contratada, substituições ou correções imediatas, evitando assim a paralisação dos mesmos. 

5.12 – O transporte dos equipamentos e materiais fica a cargo da Contratada, bem como, a remoção de 

todo entulho proveniente do serviço e a limpeza geral dos locais onde foram efetuados serviços. 

5.13 – É de responsabilidade da Contratada os serviços de remoção total de todo entulho proveniente 

dos serviços, colocando-os nas caçambas disponibilizadas pelo Município de Sacramento-MG. 

5.14 – A destinação final dos entulhos gerados é de responsabilidade do Município de Sacramento-MG. 

5.15 – No ato da entrega, os serviços prestados serão previamente vistoriados pelo Fiscal do Contrato 

no tocante às especificações.  

5.16 – Os serviços serão recebidos: 

5.16.1 – Provisoriamente, para posterior verificação pelo Fiscal do Contrato da conformidade 

com as exigências, no ato da entrega, com o objeto licitado. 

5.16.2 – O recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias, contados da data do 

recebimento provisório, se e quando o Contrato tiver sido executado de acordo com as 

exigências e especificações do Edital e seus Anexos. 

5.16.3 – Fazendo-se necessária a correção ou alteração de qualquer serviço, a licitante 

vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias para iniciá-lo, contados da notificação por escrito ou por 

telefone, expedida pelo Município de Sacramento-MG. 

5.16.4 – Em todo caso, quando da emissão de notificação, poderão ser interrompidos os prazos 

de recebimento e de pagamento até que a possível irregularidade seja sanada. 
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 6 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 – Os recursos a serem utilizados na contratação são de origem própria, podendo ser utilizado 

recurso vinculado, de acordo com a necessidade da Secretaria. 

6.2 – Dotação: 02.07.08.241.0081.1.021.4.4.90.51.00 – Ficha 328. 

6.3 – Toda despesa para aquisição do objeto a ser licitado deverá ser empenhada de acordo com as 

dotações orçamentárias para o exercício de 2019 e as dotações posteriores, suplementadas -se 

necessário-, previamente informadas – Lei Orçamentária nº. 1.608 de 26 de novembro de 2018, 

indicadas no Impacto Orçamentário elaborado pela Contabilidade. 

6.4 – O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo Município de 

Sacramento-MG, de acordo com os serviços, por processo legal, em até 30 (trinta) dias após cada 

medição e a apresentação da Nota Fiscal correspondente.  

6.5 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal 

Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.  

6.6 – A nota fiscal/fatura eletrônica deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  

6.7 – O Gestor ou o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá 

contestá-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.  

6.8 – O pagamento devido pelo Município de Sacramento-MG será efetuado por meio de boleto 

bancário, depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra 

forma que vier a ser convencionada entre as partes.  

6.9 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao Município de 

Sacramento-MG plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a 

reclamar ou exigir, a qualquer título, tempo ou forma.  

6.10 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou serão cobrados da Contratada. 

6.11 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, em virtude de 

preservação ao erário. 

 

7 – PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1 – DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO: 

7.1.1 – Cumprir fielmente as cláusulas do Termo de Referência, que inclui o Projeto de 

Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato. 

7.1.2 – Zelar pelo bom andamento da presente licitação, dirimindo dúvidas porventura existentes, 

através do servidor que vier a ser designado Gestor e Fiscal do Contrato. 

7.1.3 – Receber e conferir os serviços com base na solicitação e no processo licitatório.  

7.1.4 – Atestar os serviços recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura.  

7.1.5 – Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo estabelecido, 

contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada e acompanhada das 

Certidões comprobatórias da regularidade fiscal da empresa. 

7.1.6 – Permitir o acesso do responsável pela Contratada a fim de que possam executar os 

serviços, desde que previamente identificados e portando crachás da empresa. 

7.1.7 – Relacionar-se com a Contratada através do Gestor e Fiscal, indicados pelo Município de 

Sacramento-MG, os quais acompanharão e fiscalizarão a execução do objeto, verificando os 
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 aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as possíveis falhas 

detectadas, comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas saneadoras. 

7.1.8 – A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte do Município de 

Sacramento-MG, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 

cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou 

irregularidades constatadas. 

7.1.9 – Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 

Contratada. 

7.1.10 – O Município de Sacramento-MG fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo 

interesse, o exato cumprimento das obrigações e condições estabelecidas no Termo de 

Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no 

Edital e no Contrato, bem como, promoverá, mediante ofício, quaisquer substituições que farão 

parte do Contrato. 

7.1.11 – Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução dos serviços, atestando os 

documentos da despesa, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos itens ou da 

parcela a que se referem. 

7.1.12 – Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, das medidas a serem tomadas 

para perfeita execução do objeto. 

7.1.13 – Notificar a Contratada sobre atraso na entrega dos serviços e/ou descumprimento de 

cláusulas previstas no Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha 

Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato. 

7.1.14 – Não receber os serviços dissonantes da especificação contida no Termo de Referência, 

que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no 

Contrato.  

7.1.15 – Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.  

 

7.2 – DA CONTRATADA: 

7.2.1 – Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às 

penalidades pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no Termo de Referência, 

que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no 

Contrato. 

7.2.2 – Prestar os serviços nos prazos estabelecidos, devidamente conferidos e acompanhados 

da nota fiscal/fatura corretamente preenchida, segundo as quantidades e nos locais descritos 

Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o 

Cronograma, no Edital e no Contrato. 

7.2.3 – Comunicar ao Gestor e Fiscal do Contrato, no prazo de 15 (quinze) dias que antecedam o 

prazo de vencimento da entrega dos serviços, conforme Cronograma estabelecido pela 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, os motivos que venham a impossibilitar o seu 

cumprimento.  

7.2.4 – Corrigir ou alterar, às suas expensas, os serviços que apresentarem defeitos ou 

incompatibilidade com as especificações contidas Termo de Referência, que inclui o Projeto de 
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 Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato, após a recusa do 

recebimento ou comunicação por escrito. 

7.2.5 – Em todo caso de incompatibilidade nos serviços, responsabilizar-se pelo pagamento de 

fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem.  

7.2.6 – Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes 

da adjudicação da licitação.  

7.2.7 – Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os serviços prestados.  

7.2.8 – Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

7.2.9 – Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza, para prestação dos serviços na 

cidade de Sacramento/MG.  

7.2.10 – Prestar os serviços com observância dos demais encargos e responsabilidades 

cabíveis. 

7.2.11 – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município de 

Sacramento-MG, atendendo prontamente a todas as possíveis reclamações. 

7.2.12 – Comunicar imediatamente ao Município de Sacramento-MG qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para a comunicação eficaz entre as 

partes. 

7.2.13 – Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida 

pelo Município de Sacramento-MG. 

7.2.14 – Indenizar terceiros e/ou ao Município de Sacramento-MG, mesmo em caso de ausência 

ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a 

Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes.  

7.2.15 – Solicitar do Município de Sacramento-MG, em tempo hábil, quaisquer informações ou 

esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto. 

7.2.16 – Providenciar o recolhimento da ART de execução da obra em atendimento às 

disposições do CREA ou RRT junto ao CAU. 

 

8 – CREDENCIAMENTO 

8.1 – Para o credenciamento devem ser apresentados os seguintes documentos em separado e fora 

dos envelopes, sob pena do não credenciamento: 

8.1.1 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

8.1.2 – Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração, se houver, 

devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, em se tratando de sociedades 

empresariais. 

8.1.2.1 – Poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, desde que esteja 

devidamente consolidada às demais alterações. 

8.1.3 – Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de 
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 sua interposição e praticar os demais atos pertinentes ao certame.  

8.1.4 – Apresentar cópia de documento oficial de identificação, que contenha foto, do 

representante legal ou do procurador presente na sessão pública (Apresentar original para 

conferência da autenticidade da cópia). 

8.1.5 – Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos exigidos para habilitação no presente 

processo licitatório, conforme consta no Anexo IV deste Edital. 

8.1.6 – Declaração de enquadramento ME, EPP ou MEI, conforme consta no Anexo V deste 

Edital. 

8.1.7 – Certidão Simplificada Expedida Pela Junta Comercial do respectivo Estado do domicílio 

ou sede, emitida no ano do exercício fiscal vigente, para fins de comprovação do enquadramento 

da empresa. Observação: A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 

certidão/declaração da Junta Comercial. 

8.1.8 – A empresa que estiver enquadrada como MEI – Microempreendedor Individual, deverá 

apresentar cópia do número de inscrição no PIS/NIS do representante legal (Apresentar original 

para conferência da autenticidade da cópia). 

8.2 – Na impossibilidade da presença do representante na sessão pública ou em caso do não 

credenciamento do mesmo, a licitante concorrerá com o preço ofertado na sua proposta, sem direito à 

lances, devendo apresentar a Declaração de Pleno Atendimento e Declaração de ME, EPP ou MEI, em 

separado dos envelopes de proposta de preços e de documentação. 

8.3 – Na ausência da Declaração de Pleno Atendimento e de Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte ou Empresas Equiparadas estas podem ser preenchidas eletronicamente ou a próprio punho do 

representante legal e entregues no momento do credenciamento ou a critério da Equipe de Apoio ao 

Pregão. 

8.4 – Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado, para cada licitante. 

 

9 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1 – Os licitantes devem credenciar na forma do Item 8 desse edital. 

9.2 – A proposta e, os documentos para habilitação das licitantes devem ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, com todos os documentos/folhas 

rubricados e apresentados conforme ordem fornecida neste Edital, contendo em sua parte externa, além 

do nome do proponente, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº “I” – PROPOSTA DE PREÇO 

MUNICÍPIO DE SACRAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019  

NOME DO PROPONENTE, CNPJ/CPF, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 

ENVELOPE Nº “II” – HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE SACRAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019  

NOME DO PROPONENTE, CNPJ/CPF, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO 

9.3 – Os envelopes deverão ser entregues pelo representante do licitante ao Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, fechados e indevassáveis, juntamente com a documentação exigida para o credenciamento. 
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 10 – CONTEÚDO DO ENVELOPE I “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 10.1 – Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital. 

10.2 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preço para cada item do objeto desta licitação. 

10.3 – A proposta deve ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 

10.4 – Prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

10.5 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.5.1 – Justificativa para adoção do critério de julgamento: Constata-se a necessidade de 

contratação por preço global, uma vez que a empresa prestará os serviços de forma 

concomitante, para cada local especificado, sendo ainda responsável pelo fornecimento dos 

materiais e mão de obra necessários, mostrando-se, portanto, mais vantajosa técnica e 

economicamente a adoção do Menor Preço Global, considerando-se ainda que o objeto pode ser 

executado em sua integralidade por diversas empresas que atuam no ramo, mantendo-se a 

competitividade do certame ao propiciar a ampla participação de potenciais licitantes, sendo 

inviável fatidicamente a adoção do menor preço por item, a fim de manter a uniformidade dos 

serviços, reduzindo os riscos de conflitos entre as partes e o número de contratos a serem 

gerenciados pelo Município, evitando ainda um possível prejuízo ao conjunto, devido à 

complexidade técnica do objeto licitado ou provável prejuízo ao erário com a perda da economia 

de escala.  

10.6 – No preço, devem estar computadas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, os quais 

são compostos pelos custos diretos, indiretos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e outros 

decorrentes do serviço, correndo tal composição única e exclusivamente por conta, risco e 

responsabilidade do licitante. 

 10.7 – DA PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSA – ENVELOPE I 

10.7.1 – A proposta de preço deve estar em conformidade com o ANEXO II (Proposta) e conter 

os seguintes elementos: 

10.7.1.2 – Número do Pregão Presencial. 

10.7.1.3 – Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

características descritas neste Edital. 

10.7.1.4 – Nome, endereço, CNPJ. 

10.7.1.5 – Preço unitário e total, em moeda corrente (Real) e com no máximo 02 (duas) 

casas decimais. 

10.7.1.6 – A proposta deverá demonstrar claramente o cálculo do valor final de cada item 

e o valor total com a somatória final dos itens. 

10.8 – O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta apresentada, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução do objeto licitado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, pode ficar impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei de Pregão (10.520/2002), pelo prazo de até 5 
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 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital, no Contrato e, das demais cominações legais 

(Redação adaptada do Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002). 

10.9 – Eventuais erros de digitação na formulação de valores ou na soma final da proposta comercial 

apresentada, em virtude de arredondamentos realizados pelo sistema ou software utilizado para 

elaboração da mesma ou ainda, outro motivo justificável verbalmente pelo representante da proponente, 

poderão ser relevados e preenchidos manualmente, se for o caso, desde que conferidos pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio e que não interfira na lisura e legalidade do procedimento licitatório, em prol da 

ampla competitividade e do princípio do formalismo moderado dos atos administrativos. 

 

11 – CONTEÚDO DO ENVELOPE II “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

Para a Habilitação, devem ser apresentados os seguintes documentos, dentro do Envelope II, lacrado: 

11.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

11.1.1.1 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

11.1.1.2 – Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com a última alteração, se 

houver, devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, em se tratando 

de sociedades empresariais (apresentar original para conferência da cópia). 

11.1.1.3 – Poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, desde que 

esteja devidamente consolidada às demais alterações (apresentar original para 

conferência da cópia). 

11.1.1.4 – Em virtude da exigência idêntica no Credenciamento, a licitante que já o 

tenha apresentado no ato fica dispensada da reapresentação dos documentos 

relacionados no Item 8 deste Edital dentro do Envelope II – Habilitação. 

11.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

11.1.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuições 

Previdenciárias (INSS), mediante apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. 

 11.1.2.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos 

de Negativa emitida pela Secretaria competente do Estado. 

 11.1.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos 

de Negativa emitida pela Secretaria competente do Município. 

 11.1.2.4 – Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa 

ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça 

do Trabalho. 

11.1.2.5 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF emitido pela 

Caixa Econômica Federal. 

11.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11.1.3.1 – Prova de equilíbrio econômico-financeiro, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Execução Patrimonial, 
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 expedida por Fórum ou Cartório Distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, em 

no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para entrega dos envelopes 

(apresentar original para conferência da cópia). 

11.1.3.1.1 – Para o caso de Certidão Positiva: apresentação da Autorização 

Judicial, permitindo que a licitante participe de licitações públicas (apresentar 

original para conferência da cópia). 

11.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.1.4.1 – Em virtude de as atividades previstas no objeto estarem sujeitas à fiscalização, 

solicita-se a apresentação da documentação de qualificação técnica ainda na habilitação, 

prezando assim a celeridade do processo e buscando assegurar o bem da coletividade e 

a segurança pública. Sendo assim, os licitantes deverão apresentar, juntamente com os 

demais comprovantes solicitados, dentro do Envelope II – Habilitação, os seguintes 

documentos: 

11.1.4.1.1 – Apresentação de Prova de registro da Licitante e do Responsável 

Técnico no Conselho Competente. 

11.1.4.1.2 – Apresentação de cópia de Atestado(s) emitido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, registrado no Conselho Competente e 

vinculado a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida também 

pelo Conselho Competente, do profissional, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica, comprovando ter executado serviço compatível em 

no mínimo 50% com a do objeto licitado. 

11.1.4.1.2.1 – Não será admitido atestado de capacidade técnica que 

seja emitido por empresa participante da licitação. 

11.1.5 – DA VISITA TÉCNICA: 

A visita de vistoria tem por objetivo fornecer ao Município de Sacramento-MG a certeza e a 

comprovação de que todos os  licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de 

consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena 

execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos serviços 

licitados, resguardando o Município de possíveis inexecuções contratuais, propiciando ao 

proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características 

técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma 

forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto. Sendo assim, o 

Município possibilita a visita técnica facultativa, desde que solicitada mediante agendamento 

prévio, com o Gestor do Contrato, Sr. Sérgio Alves de Araújo – Secretário Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos. Portanto, solicita-se a apresentação das declarações: 

11.1.5.1 – Declaração de Realização da Visita Técnica, de livre elaboração da 

licitante, sem modelo previsto no Edital. 

11.1.5.2 – Caso a empresa não tenha realizado a Visita Técnica, apresentar 

Declaração de Renúncia à Visita Técnica, de livre elaboração da licitante, sem 

modelo previsto no Edital. 

11.1.6 – OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

11.1.6.1 – Declaração de que a licitante não possui fatos impeditivos à sua habilitação 

neste certame (ANEXO VI); 
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 11.1.6.2 – Declaração de que a licitante está ciente, concorda e se submete aos termos 

do presente edital, e que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de cada 

documento apresentado (ANEXO VII); 

11.1.6.3 – Declaração formal de que a licitante não possui em seu quadro pessoal, 

empregado ou associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 

dezoito anos, em qualquer trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal (Lei nº 9.854/99). (ANEXO VIII). 

11.1.7 – CONDIÇÕES GERAIS: 

11.1.7.1 – Se a licitante vencedora for matriz, todos os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz, se a licitante for filial, todos os documentos deverão 

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.1.7.2 – Para todos os documentos cuja validade não possa ser identificada no mesmo, 

serão considerados os emitidos em até 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da 

sessão. 

11.1.7.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

11.1.7.4 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante a substituição ou verificação efetuada por 

meio eletrônico hábil de informações. 

11.1.7.5 – Caso a licitante não apresente alguma das Declarações mencionadas neste 

Edital, poderá fazer na sessão pública, escrita eletronicamente ou a próprio punho do 

representante legal ou procurador, não sendo motivo para inabilitação ou 

desclassificação, em prol da ampla competitividade e do princípio do formalismo 

moderado dos atos administrativos. 

 

12 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

12.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão pública de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento das empresas interessadas em participar do certame. 

12.1.1 – O credenciamento deve respeitar o disposto no Item 8 deste edital. 

12.1.1.1 – O licitante deve apresentar “Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos 

De Habilitação”, conforme ANEXO IV e “Declaração de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte” quando for o caso, conforme ANEXO V do Edital. 

12.1.2 – Na impossibilidade da presença do representante na sessão pública ou em caso do não 

credenciamento do mesmo, o licitante concorrerá com o preço ofertado na sua proposta. 

12.1.3 – Iniciada a sessão, não se admitirá qualquer outro credenciamento e, por consequência, 

a impossibilidade de inclusão de novos participantes no certame. 

12.2 – Após os respectivos credenciamentos e/ou sua análise, os licitantes entregarão ao Pregoeiro, em 

envelopes separados, a proposta de preços (ENVELOPE I) e os documentos de habilitação 

(ENVELOPE II).  
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 12.2.1 – Os envelopes serão recebidos e rubricados em suas dobraduras e colagens pela Equipe 

de Pregão e pelos licitantes presentes. 

12.3 – A Equipe de Pregão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes com as Propostas de Preço 

(ENVELOPE I). 

12.3.1 – A Equipe de Pregão e os licitantes presentes examinarão e rubricarão os documentos, 

podendo ser suspensa a sessão para conferência pela Equipe. 

12.3.2 – A Equipe analisará as propostas no tocante ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

12.3.2.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

12.3.2.2 – Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes;  

12.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 

tomando-se como corretos o menor preço ou maior desconto sendo que as correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta.  

12.5 – Em seguida a Equipe de Pregão procederá da seguinte forma: 

12.5.1 – Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento 

superior àquela. 

12.5.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, devem 

ser selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três), 

sendo que no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

12.5.3 – Para efeito de seleção será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos deste 

Edital. 

12.5.3.1 – Justificativa para adoção do critério de julgamento: Constata-se a 

necessidade de contratação por preço global, uma vez que a empresa prestará os 

serviços de forma concomitante, para cada local especificado, sendo ainda responsável 

pelo fornecimento dos materiais e mão de obra necessários, mostrando-se, portanto, mais 

vantajosa técnica e economicamente a adoção do Menor Preço Global, considerando-se 

ainda que o objeto pode ser executado em sua integralidade por diversas empresas que 

atuam no ramo, mantendo-se a competitividade do certame ao propiciar a ampla 

participação de potenciais licitantes, sendo inviável fatidicamente a adoção do menor 

preço por item, a fim de manter a uniformidade dos serviços, reduzindo os riscos de 

conflitos entre as partes e o número de contratos a serem gerenciados pelo Município, 

evitando ainda um possível prejuízo ao conjunto, devido à complexidade técnica do objeto 

licitado ou provável prejuízo ao erário com a perda da economia de escala.  

12.5.4 – O Pregoeiro convidará individualmente os proponentes selecionados a formular 

lances de forma sequencial, a partir da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

12.5.5 – A licitante sorteada em primeiro lugar pode escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances; 
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 12.5.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implica a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

12.6 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances.  

12.6.1 – Não será permitido à licitante que desistir de ofertar lances, ofertar novos lances, senão 

quando caracterizado o empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Federal nº 123/2006, 

transcritos abaixo: 

“Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o 

deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 

ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o 

do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1o  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 

artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

§ 2o  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

§ 3o  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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 12.7 – Obtido o melhor lance, sendo considerado o MENOR PREÇO GLOBAL, o Pregoeiro adotará as 

seguintes providências: 

12.7.1 – Verificação do enquadramento da licitante que ofertou a melhor proposta, sendo que: 

12.7.1.1 – No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, terá sua proposta 

analisada quanto a sua aceitabilidade; 

12.7.1.2 – Não sendo enquadrada como ME ou EPP, deverá ser aplicado o disposto nos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, transcritos acima, e no item 12.8 deste 

Edital, quanto ao empate ficto, situação esta, que assegura a contratação de ME e EPP. 

12.8 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

12.8.1 – Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 

ao melhor preço.  

12.8.1.1 – No caso de a ME ou EPP não se encontrar representada na sessão pública ou 

seu representante não for credenciado, fica precluso seu direito de apresentar nova 

proposta. 

12.8.2 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

12.8.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada a apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.8.2.2 – Havendo mais de uma ME ou EPP nas condições prevista no item 12.8.1 todas 

poderão apresentar novos lances até que obtenha a melhor proposta. 

12.8.3 – Concluída a verificação dos novos lances da ME ou EPP, o Pregoeiro decidirá sobre a 

aceitabilidade da proposta. 

12.8.4 – Aceita a oferta, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu 

autor.  

12.8.4.1 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço. 

12.8.5 – A Equipe de Pregão e os licitantes presentes examinarão e rubricarão os documentos 

de habilitação do autor da melhor proposta, podendo ser suspensa a sessão para conferência 

pela Equipe. 

12.8.5.1 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

12.8.6 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

proponente, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável em razão de 

atender aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

12.8.7 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devem apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

12.8.8 – 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 
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 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.  

12.8.9 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.8.8, implica 

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

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação. 

 

13 – RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deve manifestar imediata e motivadamente a 

sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de recursos com suas 

razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista dos autos, assim que concluída a montagem da pasta do processo. 

13.2 – Interposto o recurso, o Pregoeiro pode reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente.  

13.2.1 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

 13.2.2 – O Envelope II – Documentos de Habilitação das demais licitantes, fechados e 

indevassáveis, permanecerão em poder da Equipe de Pregão, até julgamento final dos recursos. 

13.3 – Os recursos e contrarrazões podem ser enviados por e-mail: <pregao@sacramento.mg.gov.br> 

ou protocolados na Diretoria de Pregão do Município de Sacramento/MG, no Centro Administrativo 

Vereador Clanther Scalon, situado na Praça Monsenhor Saul do Amaral, nº. 512, Sala 11, Centro, 

telefone (34) 3351-8900, das 07h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira. 

13.4 – O resultado do recurso será enviado por e-mail aos licitantes e divulgados no órgão oficial do 

município de Sacramento (www.sacramento.mg.gov.br/licitacoes). 

13.5 – Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, no caso da desistência expressa ou após o 

julgamento dos recursos interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados o Pregoeiro 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora. 

13.6 – Após a adjudicação do objeto o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade competente 

para a homologação. 

13.7 – Cumprido o previsto no item 13.5 desse Edital a Equipe de Pregão devolverá aos demais 

licitantes, fechados e indevassáveis, o Envelope II - com os documentos de habilitação. 

 

14 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

14.1 – Na hipótese de descumprimento das normas deste edital ou da inexecução total ou parcial da 

entrega, o Município, garantido a apresentação de prévia defesa, aplicará à licitante vencedora, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, as seguintes sanções: 

14.1.1 – Advertência;  

14.1.2 – Multa, na seguinte forma:  

14.1.2.1 – 0,2% (dois décimos por cento) do valor total, por dia, que ultrapassar o prazo 

previsto para efetuar a entrega, até o décimo quinto dia de atraso; 

14.1.2.2 – Na hipótese de descumprimento das exigências referentes às especificações 

técnicas, ou de quaisquer disposições deste edital, bem como, atraso superior à 15 
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 (quinze) dias, o licitante vencedor ficará sujeito a multa de 10% (dez por cento) do valor 

total do objeto.  

14.1.3 – O valor das multas a que se refere o item 14.1.2, uma vez aplicadas e para efeito de 

cobrança, poderá ser automaticamente deduzida do pagamento à licitante. 

14.1.4 – As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos resultantes.  

14.1.5 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica, 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002. 

14.1.5.1 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação.  

14.1.6 – A reabilitação será realizada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 

qual será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 14.1.5.1.  

14.1.7 – As sanções previstas nos subitens “14.1.1", “14.1.5” e “14.1.5.1”, desta cláusula, 

poderão ser aplicadas juntamente com o subitem “14.1.2”, facultada a defesa prévia da 

interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

14.1.8 – A sanção estabelecida no item “14.1.5.1” é de competência exclusiva da Autoridade 

Competente do Município, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo 

processo. 

 

15 – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1 – A licitante declarada vencedora será convocada para assinatura do contrato respectivo, conforme 

minuta que integra o presente edital.  

15.2 – A licitante declarada vencedora deverá comparecer na Secretaria requisitante, para assinar o 

competente contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado, mediante 

autorização do Gestor ou do Fiscal do Contrato, por igual período, através de solicitação formal do 

licitante esclarecendo seus motivos de força maior, contados da data de convocação, que será efetuada 

via telefone ou e-mail.  

15.2.1 – O instrumento será encaminhado à Contratada somente se houver motivo relevante, 

devidamente justificado e às suas expensas.  

15.3 – O não atendimento à convocação, para assinatura do Contrato, no prazo fixado, implicará a 

decadência do direito ao fornecimento pela licitante declarada vencedora, sujeitando-se, ainda, às 

sanções legais, conforme previsto no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93.  

15.4 – Havendo recusa ou inércia da licitante em assinar o Contrato no prazo estabelecido, é facultado 

à Administração convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-

la em igual prazo e condições, sem prejuízo da penalização prevista neste Edital.  

15.5 – Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo do serviço), 

poderá ser determinada pela Administração do Município, nos moldes das disposições da Lei Federal nº 

8.666/93.  
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 15.6 – A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

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

licitação, conforme disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 16.1 – O presente Contrato será válido por 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, com 

eficácia legal após a publicação de seu extrato, podendo ser prorrogado, na conformidade da Lei.  

 16.2 – Eventuais alterações reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 16.3 – O contrato poderá ser revisado e prorrogado, com as devidas justificativas, de acordo com o que 

dispõe a Lei Federal 8.666/93, caso seja de interesse do Município. 

 16.4 – A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato.  

 

17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação.  

17.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes.  

17.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata. 

17.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 

serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

17.4 – O resultado do presente certame será divulgado no Órgão Oficial do Município.  

 17.5 – É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, 

bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

17.6 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira e Equipe de Apoio ao 

Pregão, com vistas da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Autoridade Competente.  

17.7 – Fica ressalvado ao Município, por despacho da autoridade competente, do qual se dará plena 

ciência aos licitantes, revogar ou anular a presente licitação, desde que observadas as disposições 

legais pertinentes (Súmulas nºs 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 49 da Lei Federal nº 

8.666/93).       

 

Município de Sacramento/MG, 15 de outubro de 2019. 

 

 

__________________________ 

Anderson Venício Rosa 

Pregoeiro 
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 ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E IMAGENS DO PROJETO 

 

EDITAL Nº 116/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

 

PROJETO DE ENGENHARIA  031/2019 

 

Sacramento,  01  de  Outubro   de  2.019 

  

I -   OBJETIVO :     

Constitui objeto deste Projeto de Engenharia 031/2019, a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO  DO PREDIO DO CENTRO DE 

CONVIVENCIA DA 3ª IDADE   CONFORME  ESPECIFICAÇÕES. O projeto destina-se a contratação de bens e 

serviços comuns, ou seja, materiais padronizados que não necessitam de tecnologias ou tratamento especiais. o 

projeto atende os padrões de desempenho e qualidade do edital considerados como usuais no mercado. 

 

II – ESCOPO  :   

O Projeto de Engenharia 031/2019, compreende a  CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO  DAS OBRAS DE “ AMPLIAÇÃO  E REVITALIZAÇÃO” PARA ATENDER  MELHORIAS E  

ADEQUAÇÕES  PARA  ATIVIDADES   DA  SAUDE E  SOCIAL  . 

 

III–DETALHAMENTOS  TÉCNICOS : 

a ) – Justificativa : 

Como justificativa temos uma edificação que necessita de ampliação da área para desenvolvimento do programa 

de saúde , tais com área para equipamentos de ginástica com monitoramento e assistência medica e também 

como área de lazer com  eventos para os idosos tipo recreação  e  reuniões e eventos . A edificação com  

objetivo de centro de convivência  necessita de ampliação para atendimento da população  que vem buscando  o 

apoio oferecido . 

Com esse objetivo  o Município busca o projeto para adequar o prédio com as necessidade desenvolvidas o bem 

considerando  uma  grande  oportunidade para ampliar o trabalho desenvolvido do Município  com o idoso . 

Para a perfeita compreensão do conteúdo deste  trabalho , foi elaborada planilha orçamentária com o respectivo 

projeto arquitetônico, onde , a  Secretaria de Obras  com  seus profissionais acompanharão as visitas de obras 

na elaboração de propostas  das empresas interessadas . 

 

b ) – Memorial descritivo  e informações técnicas :  

1- A tipologia da edificação define as obras como ampliações necessárias para atendimento da programação e 

objetivos do prédio.   

O padrão de obras deve atender a legislação exigida para a qualidade dos serviços no local , sendo classificada 

como área de interesse da saúde e social . Portanto , a planilha orçamentária levantada atende a legislação de 

preços de nível nacional ( SINAPE , SEIFRA E SETOP) . Desta forma  a execução dos serviços serão 

fiscalizados e somente aprovados com o cumprimento da mesma . 
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2-  A área ampliada no projeto busca o atendimento geral, sendo considerada como ampliação de espaços . 

Portanto deve apresentar a qualidade do serviço exigido em planilha orçamentária e orientação técnica 

indicada .    É uma obra , composta por salas de escritório, depósitos , copa/cozinha, sanitários e portas 

especiais para integralização dos ambiente alem de proteger a função de atendimento ao idoso , podendo 

funcionar com as varias atividades com apoio ao idoso , em especial  a acessibilidade  e segurança com a 

população que utilizará  o local .  A distribuição de portas  de acesso irá funcionar em função do tipo de 

evento , criando  salas de proteção para os equipamentos  nas áreas trabalhadas  .  

 

 

3- A  acessibilidade e segurança irá oferecer apoio ao idoso é função direta do projeto .  

                 Os telhado será ampliado com telhas cerâmica tipo portuguesa, acompanhando  a área edificada 

existente , é constituído por tesouras e terças metálicas, onde o objetivo do projeto é dar continuidade na mesma 

declividade existente .      

 

4-               O Imóvel será preservado, mantendo seu uso (compatível com suas características físicas e 

construtivas) e terá seu tempo de vida útil prolongado.  As  destinação contribuirá ainda para a revitalização 

da região urbana onde será inserido  no plano municipal  como área de desenvolvimento social . 

 

 

5- Para  o telhado e demais  reforços estruturais  geral , o fechamento principal de portões, portas e janelas no 

perímetro externo  e as  recomendações  básicas a serem seguidas para que a integridade física original do 

prédio e demais ampliações  seja preservada conforme detalhamento de planilha orçamentária de 

quantitativos e qualidade do serviço executado .     

 

6- Considera-se como principio básico a qualidade da mão de obras . Devendo  ser utilizado in loco 

profissionais qualificados , capacitados e com respaldo de currículo ou obras comprovadoras. Contando 

sempre para esclarecimento de projetos  e principalmente a  fiscalização  sempre acompanhado de 

profissional Arquiteto  e  demais profissionais .   

                    Para este trabalho deve ser utilizada uma mão de obra  contratada técnica e de boa qualidade, a 

qual poderá ser avaliada  pela  fiscalização. Não sendo permitido nenhum profissional sem a qualificação 

necessária .   A mão de obra deve possuir todas ferramentas necessárias , oferecer as opções e soluções, alem 

de possuir a pratica com serviços semelhantes comprovados.  

                   O Responsável Técnico da empresa  contratada ,junto com seu Arquiteto, deve analisar a qualidade 

da mão de obra a ser empregada .   A fiscalização do Município  irá   trabalhar acompanhando e  conferindo na 

obra todos os itens levantados na planilha orçamentária juntamente acompanhado com o Arquiteto do Município 

.   

                  A preservação deste imóvel de interesse Municipal , esta amparada nos princípios básicos  e demais 

projetos de interesse da Secretaria de Obras , Saúde  e Social do Município .  É importante detalhar que para os 

locais de reforço estrutural é   primordial que seja envolvido o trabalho de recuperação dos locais trabalhados , 

ou seja , no caso de recuperação da fundação , deve-se recuperar  conforme detalhes e posteriormente  

recuperar os pisos que foram danificados  . 
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 7-   ESQUADRIAS  DE FERRO  E  CALHAS  : 

                  Conforme relatórios  e demais detalhamento , as esquadrias   serão perfeitamente  varia substituídas 

. As esquadrias retiradas deverão serem entregues a fiscalização , garantindo que poderão serem recuperadas e 

reutilizadas , não sendo permitido que nenhum material saia da obra sem autorização da fiscalização .  

                  

                   Para os portões e grades externas do prédio  correr deverão ser aprovadas o modelo e compatível 

com a planilha , deve-se utilizar  na pintura a necessária proteção de fundos preparadores como é o 

procedimento de lojas .  Para as saídas de águas  pluviais  , os condutores a serem fixados devem ser 

aprovados pela fiscalização. 

                  As calhas devem possuir mesma capacidade e medidas . Inclui nesta etapa a qualidade especificada.   

 

8 -  DRENAGEM  PLUVIAL :  

             Para  os  serviços  de drenagem  pluvial , é considerado serviço de prioridade e projeto, considerando 

que a área externa deve ser protegida com passeio de proteção para escoamento de calhas e drenagem externa  

do próprio gramado . 

 

9 – FISCALIZAÇÃO GERAL : 

                       Todo serviços serão exigidos sua execução conforme exigência do    CREA MG , fiscalização 

Municipal integrante da equipe Municipal  .  Os serviços devem atender, serem aprovados e autorizados quando 

é para as obras de recuperação e reestruturação de  parte do projeto ou seu respectivo complemento . 

  

IV – PRAZO DE  EXECUÇÃO  : 

                    O prazo  para execução deverá ser conforme estimado  neste Projeto de 03(três) meses , 

sendo definido conforme autorização da Secretaria de Obras e Gabinete do Prefeito exigindo a conclusão  

conforme projetos em anexo . 

 

V – VALOR ESTIMADO: 

           O valor estimado da obra será  de R$ 188.231,11 (CENTO E OITENTA E OITO MIL , DUZENTOS E 

TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS) .    

 

 

   

_Via Original Assinada nos Autos do Processo_ 

SÉRGIO ALVES DE ARAÚJO 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Engenheiro Civil 

CREA 26.966/D 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO 
  
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  -  PROJETO  BÁSICO  031 / 2019 

 

  PROPRIETÁRIO :         PREFEITURA  MUNICIPAL DE   SACRAMENTO FOLHA Nº:  

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA  DO PREDIO CENTRO DE CONVIVENCIA 
DO IDOSO 

DATA  :  OUTUBRO   / 2019 

LOCAL:   RUA GARIBALDE  FRANÇA - JARDIM ALVORADA FORMA DE EXECUÇÃO:  

REFERENCIA  :        SINAPE/ SETOP /COMPOSIÇÃO 

  DIRETA 

( X ) INDIRETA 

PRAZO DE EXECUÇÃO :   03 MESES LDI 25,00% 

  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

1   
SERVIÇOS 

PRELIMINARES  E  
FUNDAÇÃO 

          

1.1 
sinape 
74209 

Fornecimento e instalação 
de placa de obras em 
Chapa  Galvanizada 

UN. 1,00 136,00 170,00 170,00 

1.2 
SETOP  

DEM-ALV. 

Demolição de alvenaria  de 
tijolo e bloco sem 
aproveitamento do material 
, inclusive afasta- mento 

m3 10,00 80,62 100,78 1.007,75 

1.3 SETOP 

Retirada de esquadrias  
metalicas  inclusive marco  
com afastamento e 
empilhamento 

m2 18,10 8,78 10,98 198,65 

1.4 
SINAPE  
95878 

Transporte de camilhão 
basculante em via publica 
com DMTaté 5,00 km 

m3 52,00 2,18 2,73 141,70 

1.5 
SETOP   

TER-ESC 

Escavação manual de vala 
com prof. Menor que 1,00m 
( desaterro manual ) 

m3 6,84 25,76 32,20 220,25 

1.6 
SETOP   

TER REG. 

Regularização e 
compactação de terreno 
com placa vibratoria e 
manual  

m2 22,80 2,27 2,84 64,70 
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1.7 
SINAPE   
98229 

Estaca broca diametro de 
25 cm com profun- didade 
de 3,00m não armada 

m 75,00 59,93 74,91 5.618,44 

1.8 
SETOP   

TER  soq 

Regularização e 
compactação de obra  com 
soquete manual  

m2 22,80 25,74 32,18 733,59 

1.9 
SINAPE  
95241 

Lastro de concreto magro  , 
preparo mecanico para 
fundo de vala 

m2 22,80 2,81 3,51 80,09 

1.10 
SINAPE    
96536 

Montagem e desmontagem 
de forma para fundação , 
baldrames e sapatas com 
aproveitamento de 4 vezes 
. 

m2 15,20 68,52 85,65 1.301,88 

1.11 
SINAPI  
92411 

Montagem e desmontagem 
de formas para pilares 
retangulares e estruturas 
simples menor que 10,00m  
de  altura  

m2 4,50 72,00 90,00 405,00 

1.12 
SINAPI   
92763 

Armação de aço com ferro 
de 1/4"  até  1/2"  
convencional para sapatas 
e vigas apoiadas sobre 
estacas brocas 

kg 168,00 6,26 7,83 1.314,60 

1.13 
SINAPI   
92764 

Armação de aço para  
pilares convencional de 
estrutura de concreto 
armado(0,20x0,30m) 

kg 360,00 5,90 7,38 2.655,00 

1.14 
SINAPI   
94965 

Concreto usinado de 25 
Mpa para sapatas  e 
baldrames  , incluindo 
lançamento  

m3 2,10 273,62 342,03 718,25 

1.15 
SINAPI   
94965 

Concreto usinado de 25 
Mpa para pilares  , 
incluindo lançamento  

m3 4,5 273,62 342,03 1.539,11 

1.16 
SINAPI   
92763 

Armação de aço com ferro 
de 1/4"  até  1/2"  
convencional para 
baldrames com altura de 
0,40 m e largura de 0,20m  
apoiadas sobre  
sapatas/estacas  

kg 168,00 6,26 7,83 1.314,60 

1.17 
SINAPI   
94965 

Concreto usinado de 25 
Mpa para  vigas  de 
respaldo  medindo 
0,15x0,30 m , incluindo 
lançamento . 

m3 3,42 273,62 342,03 1.169,73 
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1.18 
SINAPI   
92764 

Armação de aço para  
vigas estruturais  de 
respaldo  de estrutura de 
concreto 
armado(0,15x0,30m) . 

kg 273,00 6,26 7,83 2.136,23 

    SUBTOTAL          20.789,55 

2   
ALVENARIA  E 

REVESTIMENTO 
          

2.1 
SINAPI  
87.520 

Alvenaria de vedação de 
blocos ceramicos tipo 
furado medindo 9x19x24cm 
, assentado na largura de 
19 cm  

m2 19,50 57,68 72,10 1.405,95 

2.2 
SINAPE   
73.987 

Alvenaria de tijolos 
ceramicos ,8 furos  
,medindo 10x14x24 , 
espessura de 10 cm  com 
argamassa  de traço 1:2:8  
e juntas de 10 mm , 
incluindo todos os insumos 
e a execução . 

m2 120,00 40,77 50,96 6.115,50 

2.3 
SINAPE 
93187 

Vergas e contravergas  
moldadas in loco sobre 
portas e vitraus 

m 22,00 44,50 55,63 1.223,75 

2.4 
SINAPE 
05.974 

Chapisco em paredes do 
muro  no traço 1:4 ( cinento 
e areia) espessura de 5 
mm , incluindo todos 
insumos  e a execução . 

m2 240,00 3,15 3,94 945,00 

2.5 
SINAPE  
05995 

Reboco de paredes  com 
argamassa  no traço 1:4:5 
de cimento, cal e areia , 
com espessura de 1,5 cm , 
incluindo todos insumos e a 
execução  

m2 240,00 10,05 12,56 3.015,00 

2.6 
REV-EMB-

005 
Emboço com argamassa 
1:6 cimento e areia LISO 

m² 28,00 22,23 27,79 778,05 

2.7 COMP. 

Calçada  externo em torno 
do predio com largura de 
1,00 m , inclusive acesso 
para praça e saidas de 
emergencias utilizando 
concreto de 15  Mpa  tipo 
batido em obra e 
desempenado 

m2 82,00 35,00 43,75 3.587,50 

    SUBTOTAL          17.070,75 
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3   COBERTURA            

3.1 
SINAPE   
92580 

Trama de aço composta de 
terça e demais materiais 
para cobertura metalica  
para telhas ceramica tipo 
portuguesa 

m2 266,00 58,60 73,25 19.484,50 

3.2 
SETOP   

COB- TEL 
Cobertura com telha 
ceramica tipo portuguesa 

m2 266,00 21,50 26,88 7.148,75 

3.3 
SETOP   

COB- TEL 

TELHA TIPO CUMEEIRA 
para telhas tipo portugue - 
sa tipo largo  para espigão 

m 22,00 21,66 27,08 595,65 

3.4 
SINAPI  
94.228 

Calha em chapa de aço 
galvanizada nº 24 com 
desenvolvimento de 50 cm 
com acabamento . 

m 82,00 50,90 63,63 5.217,25 

3.5 
SETOP    

PIN-ESM 

Pintura da estrutura na cor 
indicada pela fiscalização 
utilizando esmalte 

m2 266,00 16,53 20,66 5.496,23 

3.6 SETOP 
Condutores galvanizados 
para vazão de 100mm 
instalado externo . 

m 42,00 46,00 57,50 2.415,00 

    SUBTOTAL          40.357,38 

4   REVESTIMENTO DO PISO           

4.1 
SINAPI  
34492 

Concreto usinado 
preparado e aplicado para 
contrapiso com espessura 
de 7cm tipo  15 Mpa 

m3 15,96 238,12 297,65 4.750,49 

4.2 
SETOP  
PIS-020 

Piso de granilite aplicado 
sobre contrapiso preparado 
, esp = 8mm acabamento 
com cor nat ou a escolher  
com junta plastica , 
INCLUINDO  rodape com 
altura de 10 cm 

m2 228,00 60,65 75,81 17.285,25 

    SUBTOTAL          22.035,74 

5   ESQUADRIAS            
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5.1 
SINAPE  
94.568 

Janela de vidro temperado  
10 mm medindo 
1,00mx2,00m  de correr 
com  metais e perfis de 
aluminio a escolher modelo 
e tipo de aber- tura  , 
ferragens , inclui retirada do 
exis - tente e instalação . 

m2 10,00 680,00 850,00 8.500,00 

5.2 SINAPE    

Porta de vidro temperado, 
inclusive metais , 
fornecimento e 
assentamento , puchadores 
inox e demais perfis em 
aluminio (duas folhas) 

m2 37,80 355,04 443,80 16.775,64 

5.3 
SETOP   
GRADE 

Grade de proteção com 
metalon 20x50mm  sobre 
muro h=1,65m com 
requadro padronizado e 
espassado de 13 cm .Na  
chapa  16 

m2 88,50 243,49 304,36 26.936,08 

5.4 
SETOP - 

POR 

Porta de 02 folha com 
abertura externa medindo 
2,00mx2,10m , com porta 
cadeado , batente ,trinco  

m2 17,64 256,00 320,00 5.644,80 

    SUBTOTAL          57.856,52 

6   INSTALAÇÃO  ELETRICA           

6.1 
PON-INST-

005 

Ponto de luz , TIPO  
LUMINARIA   fixado  na 
parede , por unidade  
completo ,inclusive espelho  
a escolher tipo LED com 
fiscalização . 

pt 23,00 172,98 216,23 4.973,18 

6.2 
PON-INST-

010 
Tomada de embutir pt 6,00 160,13 200,16 1.200,98 

6.3 
ELE-QUA-

005 

Quadro de distribuição p/ 
08 módulos com 
barramento e chave 

UN. 1,00 161,97 202,46 202,46 

6.4 
ELE-DIS-

005 

Disjuntor monopolar 
termomagnético 5KA, de 
10A a 30A* 

UN. 2,00 53,23 66,54 133,08 

6.5 SETOP 

Rede eletrica distribuida e 
fixa  na estrutura , fixado 
em roldanas  utilizando 
cabo com seção de 
10mm2, tipo  anti-chama  
,termoplastico  e unipolar  
(450/750 V) 

m 152,00 7,50 9,37 1424,70 
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6.6 SINAPE 
Iluminação de emergencia 
conforme prevenção de 
incendios . 

cj 9,00 37,02 46,28 416,52 

6.7 SINAPE 
Extintor de prevenção de 
incendio tipo ABC de  8,0  
kg 

UN. 5,00 122,84 153,56 767,78 

    SUBTOTAL          9.118,68 

7   PINTURA EM GERAL            

7.1 SETOP 
Preparo de parede para 
parede nova e com latex 
aplicado 

m2 362,00 2,19 2,74 990,98 

7.2 SETOP 

Aplicação de selador 
acrilico em paredes novas 
com reboco interno e 
externo 

m2 228,00 3,97 4,96 1.131,45 

7.3 SETOP 
Pintura acrilica em paredes 
,duas demãos exclusive 
selador acrilico 

m2 298,00 16,95 21,19 6.313,88 

7.4 SINAPE  

Pintura com esmalte na cor 
a escolher de estrutura 
metalica  de cobertura , 
gradil em metalon , portas 
metalicas  

m2 286,00 21,39 26,74 7.646,93 

    SUBTOTAL          16.083,23 

8   
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
          

8.1 
SINAPE 
85.179 

Plantio de grama , inclusive  
aterro e preparo do terreno 
de grama tipo batatais 

m2 140,10 12,3 15,38 2.154,04 

8.2 
SINAPE   
89453 

Alvenaria com blocos de 
concreto para apoio de 
enconta de talude 
,utilizando blocos de 
concreto com altura de 0,60 
m, medindo 14x19x39 cm 

m2 46,70 44,22 55,28 2.581,34 

8.3 
SINAPE 
05.974 

Chapisco em paredes do 
muro  no traço 1:4 ( cinento 
e areia) espessura de 5 
mm , incluindo todos 
insumos  e a execução . 

m2 46,70 3,15 3,94 183,88 

    SUBTOTAL          4.919,26 
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    TOTAL  GERAL  188.231,11 

    
TOTAL  GERAL   R$188.231,11 = (cento e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e um reais  e 
onze centavos) 

  
  

eng. Responsavel tecnico 
  

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE   SACRAMENTO                                                                                                                                                                                                      
Sacramento ,   01   OUTUBRO   de   2019            
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
  

PREFEITURA:               PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SACRAMENTO 

     VALOR   ESTIMADO  DA OBRAS   R$ 188.231,11 

DATA:   OUTUBRO /2019 PRAZO  =  03 MESES 

OBRA:   CENTRO  DE CONVIVENCIA IDOSO LOCAL: MESEU HISTORICO E GRUTA DOS PALHARES 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO/ 

FINANCEIRO 
TOTAL  

ETAPAS 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1 CENTRO DE CONVIVENCIA  DO IDOSO 
          

          

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO 

Físico %         

Financeiro 20.789,55 20.789,55     

2 ALVENARIA E  REVESTIMENTO 

Físico %         

Financeiro 17.070,75 17.070,75     

3 COBERTURA 

Físico %         

Financeiro 40.357,38   40.357,38   

4 REVESTIMENTO DE PISOS 

          

  22.035,74   22.035,74   

5 ESQUADRIAS 

Físico %         

Financeiro 57.856,52   57.856,52   

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 
Físico %         

Financeiro 9.118,68     9.118,68 

7 PINTURA GERAL Financeiro 16.083,23     16.083,23 

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Físico %         

Financeiro 4.919,26     4.919,26 

  

  Físico %         

Financeiro         

TOTAL 

Físico %         

Financeiro R$ 
188.231,11 

R$ 
37.860,30 

R$ 
120.249,64 

R$ 
30.121,17 

Assinatura do engenheiro responsável técnico 
pelo cronograma  

 
CREA  
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 ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

EDITAL Nº 116/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação e revitalização do 

Prédio do Centro de Convivência da 3ª idade, conforme descrições e especificações constantes do Termo de 

Referência, deste Edital e seus Anexos. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:    INSC. ESTADUAL:   INSC. MUNICIPAL: 

ENDEREÇO:                                     TELEFONE/FAX: 

AGÊNCIA :                                 Nº DA CONTA BANCÁRIA: 

 

NOME DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO: 

CARGO:                                    PROFISSÃO:   ESTADO CIVIL: 

RG:    CPF:    NACIONALIDADE: 

 

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 

(  ) PROCURAÇÃO  (  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 

 

2 – DO PREENCHIMENTO DOS VALORES: 

  
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  -   

 

  PROPRIETÁRIO :         PREFEITURA  MUNICIPAL DE   SACRAMENTO FOLHA Nº:  

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA  DO PREDIO CENTRO DE CONVIVENCIA 
DO IDOSO 

DATA  :  OUTUBRO   / 2019 

LOCAL:   RUA GARIBALDE  FRANÇA - JARDIM ALVORADA FORMA DE EXECUÇÃO:  
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REFERENCIA  :        SINAPE/ SETOP /COMPOSIÇÃO 

  DIRETA 

( X ) INDIRETA 

PRAZO DE EXECUÇÃO :   03 MESES BDI XX% 

  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL 

1   
SERVIÇOS 

PRELIMINARES  E  
FUNDAÇÃO 

          

1.1 
sinape 
74209 

Fornecimento e instalação 
de placa de obras em 
Chapa  Galvanizada 

UN. 1,00    

1.2 
SETOP  

DEM-ALV. 

Demolição de alvenaria  de 
tijolo e bloco sem 
aproveitamento do material 
, inclusive afasta- mento 

m3 10,00    

1.3 SETOP 

Retirada de esquadrias  
metalicas  inclusive marco  
com afastamento e 
empilhamento 

m2 18,10    

1.4 
SINAPE  
95878 

Transporte de camilhão 
basculante em via publica 
com DMTaté 5,00 km 

m3 52,00    

1.5 
SETOP   

TER-ESC 

Escavação manual de vala 
com prof. Menor que 1,00m 
( desaterro manual ) 

m3 6,84    

1.6 
SETOP   

TER REG. 

Regularização e 
compactação de terreno 
com placa vibratoria e 
manual  

m2 22,80    

1.7 
SINAPE   
98229 

Estaca broca diametro de 
25 cm com profun- didade 
de 3,00m não armada 

m 75,00    

1.8 
SETOP   

TER  soq 

Regularização e 
compactação de obra  com 
soquete manual  

m2 22,80    

1.9 
SINAPE  
95241 

Lastro de concreto magro  , 
preparo mecanico para 
fundo de vala 

m2 22,80    

1.10 
SINAPE    
96536 

Montagem e desmontagem 
de forma para fundação , 
baldrames e sapatas com 
aproveitamento de 4 vezes 
. 

m2 15,20    
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1.11 
SINAPI  
92411 

Montagem e desmontagem 
de formas para pilares 
retangulares e estruturas 
simples menor que 10,00m  
de  altura  

m2 4,50    

1.12 
SINAPI   
92763 

Armação de aço com ferro 
de 1/4"  até  1/2"  
convencional para sapatas 
e vigas apoiadas sobre 
estacas brocas 

kg 168,00    

1.13 
SINAPI   
92764 

Armação de aço para  
pilares convencional de 
estrutura de concreto 
armado(0,20x0,30m) 

kg 360,00    

1.14 
SINAPI   
94965 

Concreto usinado de 25 
Mpa para sapatas  e 
baldrames  , incluindo 
lançamento  

m3 2,10    

1.15 
SINAPI   
94965 

Concreto usinado de 25 
Mpa para pilares  , 
incluindo lançamento  

m3 4,5    

1.16 
SINAPI   
92763 

Armação de aço com ferro 
de 1/4"  até  1/2"  
convencional para 
baldrames com altura de 
0,40 m e largura de 0,20m  
apoiadas sobre  
sapatas/estacas  

kg 168,00    

1.17 
SINAPI   
94965 

Concreto usinado de 25 
Mpa para  vigas  de 
respaldo  medindo 
0,15x0,30 m , incluindo 
lançamento . 

m3 3,42    

1.18 
SINAPI   
92764 

Armação de aço para  
vigas estruturais  de 
respaldo  de estrutura de 
concreto 
armado(0,15x0,30m) . 

kg 273,00    

    SUBTOTAL           

2   
ALVENARIA  E 

REVESTIMENTO 
          

2.1 
SINAPI  
87.520 

Alvenaria de vedação de 
blocos ceramicos tipo 
furado medindo 9x19x24cm 
, assentado na largura de 
19 cm  

m2 19,50    
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2.2 
SINAPE   
73.987 

Alvenaria de tijolos 
ceramicos ,8 furos  
,medindo 10x14x24 , 
espessura de 10 cm  com 
argamassa  de traço 1:2:8  
e juntas de 10 mm , 
incluindo todos os insumos 
e a execução . 

m2 120,00    

2.3 
SINAPE 
93187 

Vergas e contravergas  
moldadas in loco sobre 
portas e vitraus 

m 22,00    

2.4 
SINAPE 
05.974 

Chapisco em paredes do 
muro  no traço 1:4 ( cinento 
e areia) espessura de 5 
mm , incluindo todos 
insumos  e a execução . 

m2 240,00    

2.5 
SINAPE  
05995 

Reboco de paredes  com 
argamassa  no traço 1:4:5 
de cimento, cal e areia , 
com espessura de 1,5 cm , 
incluindo todos insumos e a 
execução  

m2 240,00    

2.6 
REV-EMB-

005 
Emboço com argamassa 
1:6 cimento e areia LISO 

m² 28,00    

2.7 COMP. 

Calçada  externo em torno 
do predio com largura de 
1,00 m , inclusive acesso 
para praça e saidas de 
emergencias utilizando 
concreto de 15  Mpa  tipo 
batido em obra e 
desempenado 

m2 82,00    

    SUBTOTAL         

3   COBERTURA            

3.1 
SINAPE   
92580 

Trama de aço composta de 
terça e demais materiais 
para cobertura metalica  
para telhas ceramica tipo 
portuguesa 

m2 266,00    

3.2 
SETOP   

COB- TEL 
Cobertura com telha 
ceramica tipo portuguesa 

m2 266,00    

3.3 
SETOP   

COB- TEL 

TELHA TIPO CUMEEIRA 
para telhas tipo portugue - 
sa tipo largo  para espigão 

m 22,00    

3.4 
SINAPI  
94.228 

Calha em chapa de aço 
galvanizada nº 24 com 
desenvolvimento de 50 cm 
com acabamento . 

m 82,00    
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3.5 
SETOP    

PIN-ESM 

Pintura da estrutura na cor 
indicada pela fiscalização 
utilizando esmalte 

m2 266,00    

3.6 SETOP 
Condutores galvanizados 
para vazão de 100mm 
instalado externo . 

m 42,00    

    SUBTOTAL         

4   REVESTIMENTO DO PISO           

4.1 
SINAPI  
34492 

Concreto usinado 
preparado e aplicado para 
contrapiso com espessura 
de 7cm tipo  15 Mpa 

m3 15,96    

4.2 
SETOP  
PIS-020 

Piso de granilite aplicado 
sobre contrapiso preparado 
, esp = 8mm acabamento 
com cor nat ou a escolher  
com junta plastica , 
INCLUINDO  rodape com 
altura de 10 cm 

m2 228,00    

    SUBTOTAL         

5   ESQUADRIAS            

5.1 
SINAPE  
94.568 

Janela de vidro temperado  
10 mm medindo 
1,00mx2,00m  de correr 
com  metais e perfis de 
aluminio a escolher modelo 
e tipo de aber- tura  , 
ferragens , inclui retirada do 
exis - tente e instalação . 

m2 10,00    

5.2 SINAPE    

Porta de vidro temperado, 
inclusive metais , 
fornecimento e 
assentamento , puchadores 
inox e demais perfis em 
aluminio (duas folhas) 

m2 37,80    

5.3 
SETOP   
GRADE 

Grade de proteção com 
metalon 20x50mm  sobre 
muro h=1,65m com 
requadro padronizado e 
espassado de 13 cm .Na  
chapa  16 

m2 88,50    
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5.4 
SETOP - 

POR 

Porta de 02 folha com 
abertura externa medindo 
2,00mx2,10m , com porta 
cadeado , batente ,trinco  

m2 17,64    

    SUBTOTAL         

6   INSTALAÇÃO  ELETRICA        

6.1 
PON-INST-

005 

Ponto de luz , TIPO  
LUMINARIA   fixado  na 
parede , por unidade  
completo ,inclusive espelho  
a escolher tipo LED com 
fiscalização . 

pt 23,00    

6.2 
PON-INST-

010 
Tomada de embutir pt 6,00    

6.3 
ELE-QUA-

005 

Quadro de distribuição p/ 
08 módulos com 
barramento e chave 

UN. 1,00    

6.4 
ELE-DIS-

005 

Disjuntor monopolar 
termomagnético 5KA, de 
10A a 30A* 

UN. 2,00    

6.5 SETOP 

Rede eletrica distribuida e 
fixa  na estrutura , fixado 
em roldanas  utilizando 
cabo com seção de 
10mm2, tipo  anti-chama  
,termoplastico  e unipolar  
(450/750 V) 

m 152,00    

6.6 SINAPE 
Iluminação de emergencia 
conforme prevenção de 
incendios . 

cj 9,00    

6.7 SINAPE 
Extintor de prevenção de 
incendio tipo ABC de  8,0  
kg 

UN. 5,00    

    SUBTOTAL         

7   PINTURA EM GERAL         

7.1 SETOP 
Preparo de parede para 
parede nova e com latex 
aplicado 

m2 362,00    
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7.2 SETOP 

Aplicação de selador 
acrilico em paredes novas 
com reboco interno e 
externo 

m2 228,00    

7.3 SETOP 
Pintura acrilica em paredes 
,duas demãos exclusive 
selador acrilico 

m2 298,00    

7.4 SINAPE  

Pintura com esmalte na cor 
a escolher de estrutura 
metalica  de cobertura , 
gradil em metalon , portas 
metalicas  

m2 286,00    

    SUBTOTAL         

8   
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
       

8.1 
SINAPE 
85.179 

Plantio de grama , inclusive  
aterro e preparo do terreno 
de grama tipo batatais 

m2 140,10    

8.2 
SINAPE   
89453 

Alvenaria com blocos de 
concreto para apoio de 
enconta de talude 
,utilizando blocos de 
concreto com altura de 0,60 
m, medindo 14x19x39 cm 

m2 46,70    

8.3 
SINAPE 
05.974 

Chapisco em paredes do 
muro  no traço 1:4 ( cinento 
e areia) espessura de 5 
mm , incluindo todos 
insumos  e a execução . 

m2 46,70    

    SUBTOTAL         

    TOTAL  GERAL   

    TOTAL  GERAL   

  
  

eng. Responsavel tecnico 
  

                                                                                                                                                                                                   
Local e Data            
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
  

PREFEITURA:               PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SACRAMENTO 

     VALOR   ESTIMADO  DA OBRAS   R$ XXXXXX 

DATA:   OUTUBRO /2019 PRAZO  =  03 MESES 

OBRA:   CENTRO  DE CONVIVENCIA IDOSO LOCAL: MESEU HISTORICO E GRUTA DOS PALHARES 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO/ 

FINANCEIRO 
TOTAL  

ETAPAS 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1 CENTRO DE CONVIVENCIA  DO IDOSO 
          

          

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO 

Físico %     

Financeiro     

2 ALVENARIA E  REVESTIMENTO 

Físico %     

Financeiro     

3 COBERTURA 

Físico %     

Financeiro     

4 REVESTIMENTO DE PISOS 

      

      

5 ESQUADRIAS 

Físico %     

Financeiro     

6 INSTALAÇÃO ELETRICA 
Físico %     

Financeiro     

7 PINTURA GERAL Financeiro     

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Físico %     

Financeiro     

  

  Físico %     

Financeiro     

TOTAL 

Físico %     

Financeiro     

Assinatura do engenheiro responsável técnico 
pelo cronograma  

 
CREA  

 

3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1 – A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

3.2 – O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Edital, após a entrega e emissão de nota fiscal e 

aceitação do responsável pelo recebimento do objeto. 

3.3 – Declaramos estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, tributos, taxas, encargos sociais e 

trabalhistas, bem como outras despesas diretas e/ou indiretas, e quaisquer outros ônus, que porventura possam 

recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais serão de responsabilidade única e exclusiva 

do emitente da proposta. 
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____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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 ANEXO III 

(MODELO) CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 116/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

   

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n. º ________________, com sede à 

______________________, neste ato representado pelo(s) ____________________ (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, 

Bairro, CEP e Município)) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 

Senhor(es) ____________________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço 

(Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município)), a quem confere(m) amplos poderes para junto o Município de 

Sacramento-MG (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar 

os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma 

genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, 

poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando tudo por 

bom, firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

 

 

 

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 



 

 

 

 

                    Vistos: 
          Pregoeiro                             S.M. Assuntos Jurídicos 

EDITAL Nº 116/2019 – PA/PL Nº 147/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, PARA SIMPLES CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E REFORMA DO 

ESTÁDIO DO BAIRRO JOÃO XXIII, QUE ESTÁ SOB A GUARDA E RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO-MG 

43 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Praça Monsenhor Saul do Amaral, Nº 512 – Centro – Sacramento/MG – Cep: 38.190-000 
CNPJ: 18.140.764/0001-48 – (34) 3351-8900 – www.sacramento.mg.gov.br 

 
 ANEXO IV 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

 

EDITAL Nº 116/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

   

 

 

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], 

neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], 

inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os requisitos de 

habilitação constantes do Edital presente Pregão, do Município de Sacramento-MG. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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 ANEXO V 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

 

EDITAL Nº 116/2019 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019    

 

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], 

neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], 

inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], inscrito no PIS – Programa de Integração Social sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob 

as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 

3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens 

legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da 

Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser: 

 

( ) MICROEMPRESA 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

Observações:  

• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da 

LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  

• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou 

EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado. 

 

 

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO VI 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO / IDONEIDADE 

 

  

EDITAL Nº 116/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2019 

   

 

 

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], 

neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], 

inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos produtos, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO VII 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

 

EDITAL Nº 116/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

   

 

 

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], 

neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], 

inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], em cumprimento ao exigido no PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que está ciente, concorda e se submete aos termos do presente Edital, e 

que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de cada um dos documentos apresentados. Assim 

sendo, para os fins que fazem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

EDITAL Nº 116/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 

   

 

  

A empresa _________________, endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], 

neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], 

inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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 ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/________. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

SACRAMENTO-MG E A EMPRESA ________________________________. 

  

Pelo presente instrumento: 

 

O MUNICÍPIO DE SACRAMENTO, pessoa jurídica com sede à Praça Monsenhor Saul 

Amaral, nº 512 – Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.140.764/0001-48, neste ato devidamente 

representado pelo Prefeito Municipal, Dr. Wesley de Santi Melo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o 

n.º 788.906.406-34, residente e domiciliado na Rua Ana Bárbara de Carvalho Loyola, nº 279 – Jardim Alvorada, 

nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, 

A Empresa ________(Contratada)______, estabelecida à Rua 

______________________, cidade, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° ______________, neste 

ato representada pelo ______(nome do representante da empresa)____________, brasileiro, __(estado 

civil)___, __(profissão)__, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º ____________, portador do RG n.° 

_________________, residente e domiciliado ____________, doravante denominada CONTRATADA, 

Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, 

regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LICITAÇÃO 

1.1 – A presente contratação decorreu mediante instauração do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2019, sob a 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 – O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução das obras de 

ampliação e revitalização do Prédio do Centro de Convivência da 3ª idade, conforme descrições e especificações 

constantes do Termo de Referência, deste Edital e seus Anexos. 

2.2 – Abaixo, especificação dos itens e valor total do contrato: 

ITEM CÓD DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

       

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO:  

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO POR EXTENSO: 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 – O presente Contrato será válido por 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal 

após a publicação de seu extrato, podendo ser prorrogado, na conformidade da Lei. 
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 3.2 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei 

Federal 8.666/93. 

3.3 – A Contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 

que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do referido Contrato. 

3.4 – Em respeito ao princípio constitucional do equilíbrio econômico financeiro, este contrato poderá ser 

revisado e corrigido. 

3.5 – A revisão terá lugar sempre que, comprovadamente, a empresa demonstrar a superveniência de 

circunstância extraordinária e imprevisível, ou previsível de efeitos incalculáveis, a comprometer o equilíbrio do 

contrato administrativo, para adequá-lo à realidade, mediante a recomposição dos interesses pactuados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

4.1 – A fiscalização do objeto e o recebimento dos itens e dos serviços estão a cargo: 

4.1.1 – Gestor: Sérgio Alves de Araújo – Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

4.1.2 – Fiscal: Sebastião Garcia Donadelli – Subsecretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ESPECIFICAÇÃO, DA EXECUÇÃO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO 

praticado no mercado, sujeitando-se a aplicação de penalidades quando não atenderem ao solicitado. 

5.2 – As especificações, a forma de execução do objeto e seu recebimento é parte integrante deste Edital 

e seus Anexos, constantes do Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha 

Orçamentária e o Cronograma, projetos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos. 

5.3 – A Contratada comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços, bem como, após 

contestação, corrigir qualquer serviço executado de forma comprovadamente irregular, mediante o Gestor e o 

Fiscal do Contrato, totalmente às suas expensas. 

5.4 – Os serviços deverão ser prestados de forma contínua, conforme necessidade da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, durante toda a vigência do Contrato. 

5.5 – A Contratada deverá iniciar os serviços solicitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do 

recebimento da Autorização/Requisição ou, Solicitação por telefone a ser feita por funcionário autorizado da 

Secretaria. 

5.6 – A Contratada deverá executar em conformidade com as orientações da Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, ciente que os pagamentos somente serão realizados após aprovação das medições pelo Gestor e 

Fiscal do Contrato. 

5.7 – A Contratada deverá executar os serviços detalhados no projeto, cumprindo rigorosamente todos os itens 

especificados no Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, o Memorial Descritivo, a Planilha 

Orçamentária e o Cronograma. 

5.8 – A Contratada deverá contratar os colaboradores necessários e fornecer transporte e alimentação destes e 

ainda, fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva – EPI e 

EPC, adequado aos riscos decorrentes da execução dos serviços pelos empregados inclusive a de terceiros. O 

não atendimento desta clausula cabe a fiscalização todo o poder de paralisação dos serviços até que as 

providências sejam tomadas. 

5.9 – Para emissão do boletim de medição deverá ser feito o levantamento do diário de obra, com especificação 

da metragem do local, sendo que, para o pagamento, a empresa deverá apresentar as respectivas certidões de 
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 regularidade fiscal do período. Os documentos serão anexados junto com o boletim de medição aprovado pela 

fiscalização. 

5.10 – A Contratada deverá fornecer todos os materiais necessários a serem utilizados na prestação de serviços 

ora licitada. 

5.11 – Durante a prestação dos serviços, caso sejam verificadas irregularidades, serão exigidos da Contratada, 

substituições ou correções imediatas, evitando assim a paralisação dos mesmos. 

5.12 – O transporte dos equipamentos e materiais fica a cargo da Contratada, bem como, a remoção de todo 

entulho proveniente do serviço e a limpeza geral dos locais onde foram efetuados serviços. 

5.13 – É de responsabilidade da Contratada os serviços de remoção total de todo entulho proveniente dos 

serviços, colocando-os nas caçambas disponibilizadas pelo Município de Sacramento-MG. 

5.14 – A destinação final dos entulhos gerados é de responsabilidade do Município de Sacramento-MG. 

5.15 – No ato da entrega, os serviços prestados serão previamente vistoriados pelo Fiscal do Contrato no 

tocante às especificações.  

5.16 – Os serviços serão recebidos: 

5.16.1 – Provisoriamente, para posterior verificação pelo Fiscal do Contrato da conformidade com as exigências, 

no ato da entrega, com o objeto licitado. 

5.16.2 – O recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento provisório, 

se e quando o Contrato tiver sido executado de acordo com as exigências e especificações do Edital e seus 

Anexos. 

5.16.3 – Fazendo-se necessária a correção ou alteração de qualquer serviço, a licitante vencedora terá o prazo 

de 5 (cinco) dias para iniciá-lo, contados da notificação por escrito ou por telefone, expedida pelo Município de 

Sacramento-MG. 

5.16.4 – Em todo caso, quando da emissão de notificação, poderão ser interrompidos os prazos de recebimento 

e de pagamento até que a possível irregularidade seja sanada. 

 

6 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 – Os recursos a serem utilizados na contratação são de origem própria, podendo ser utilizado recurso 

vinculado, de acordo com a necessidade da Secretaria. 

6.2 – Dotação: 02.07.08.241.0081.1.021.4.4.90.51.00 – Ficha 328. 

6.3 – Toda despesa para aquisição do objeto a ser licitado deverá ser empenhada de acordo com as dotações 

orçamentárias para o exercício de 2019 e as dotações posteriores, suplementadas -se necessário-, previamente 

informadas – Lei Orçamentária nº. 1.608 de 26 de novembro de 2018, indicadas no Impacto Orçamentário 

elaborado pela Contabilidade. 

6.4 – O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pelo Município de Sacramento-

MG, de acordo com os serviços, por processo legal, em até 30 (trinta) dias consecutivos após cada medição e a 

apresentação da Nota Fiscal correspondente.  

6.5 – Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica 

e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.  

6.6 – A nota fiscal/fatura eletrônica deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as 

exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.  

6.7 – O Gestor ou o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá contestá-

la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.  



 

 

 

 

                    Vistos: 
          Pregoeiro                             S.M. Assuntos Jurídicos 

EDITAL Nº 116/2019 – PA/PL Nº 147/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA, PARA SIMPLES CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E REFORMA DO 

ESTÁDIO DO BAIRRO JOÃO XXIII, QUE ESTÁ SOB A GUARDA E RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO-MG 

51 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Praça Monsenhor Saul do Amaral, Nº 512 – Centro – Sacramento/MG – Cep: 38.190-000 
CNPJ: 18.140.764/0001-48 – (34) 3351-8900 – www.sacramento.mg.gov.br 

 
 6.8 – O pagamento devido pelo Município de Sacramento-MG será efetuado por meio de boleto bancário, 

depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser 

convencionada entre as partes.  

6.9 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao Município de 

Sacramento-MG plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a 

reclamar ou exigir, a qualquer título, tempo ou forma.  

6.10 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 

pagamentos futuros ou serão cobrados da Contratada. 

6.11 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, em virtude de 

preservação ao erário. 

 

7 – PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1 – DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO: 

7.1.1 – Cumprir fielmente as cláusulas do Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha 

Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato. 

7.1.2 – Zelar pelo bom andamento da presente licitação, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do 

servidor que vier a ser designado Gestor e Fiscal do Contrato. 

7.1.3 – Receber e conferir os serviços com base na solicitação e no processo licitatório.  

7.1.4 – Atestar os serviços recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura.  

7.1.5 – Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo estabelecido, contados do 

recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada e acompanhada das Certidões comprobatórias da 

regularidade fiscal da empresa. 

7.1.6 – Permitir o acesso do responsável pela Contratada a fim de que possam executar os serviços, desde que 

previamente identificados e portando crachás da empresa. 

7.1.7 – Relacionar-se com a Contratada através do Gestor e Fiscal, indicados pelo Município de Sacramento-

MG, os quais acompanharão e fiscalizarão a execução do objeto, verificando os aspectos quantitativos e 

qualitativos, anotando em registro próprio as possíveis falhas detectadas, comunicando à Contratada as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras. 

7.1.8 – A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte do Município de Sacramento-MG, não fará 

cessar nem diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 

nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas. 

7.1.9 – Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela Contratada. 

7.1.10 – O Município de Sacramento-MG fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 

cumprimento das obrigações e condições estabelecidas no Termo de Referência, que inclui o Projeto de 

Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato, bem como, promoverá, mediante 

ofício, quaisquer substituições que farão parte do Contrato. 

7.1.11 – Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução dos serviços, atestando os documentos da 

despesa, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos itens ou da parcela a que se referem. 

7.1.12 – Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, das medidas a serem tomadas para perfeita 

execução do objeto. 

7.1.13 – Notificar a Contratada sobre atraso na entrega dos serviços e/ou descumprimento de cláusulas previstas 

no Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital 

e no Contrato. 
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 7.1.14 – Não receber os serviços dissonantes da especificação contida no Termo de Referência, que inclui o 

Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato.  

7.1.15 – Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.  

 

7.2 – DA CONTRATADA: 

7.2.1 – Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo 

descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no Termo de Referência, que inclui o Projeto de 

Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato. 

7.2.2 – Prestar os serviços nos prazos estabelecidos, devidamente conferidos e acompanhados da nota 

fiscal/fatura corretamente preenchida, segundo as quantidades e nos locais descritos no Termo de Referência, 

que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o Cronograma, no Edital e no Contrato. 

7.2.3 – Comunicar ao Gestor e Fiscal do Contrato, no prazo de 15 (quinze) dias que antecedam o prazo de 

vencimento da entrega dos serviços, conforme Cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento.  

7.2.4 – Corrigir ou alterar, às suas expensas, os serviços que apresentarem defeitos ou incompatibilidade com as 

especificações contidas Termo de Referência, que inclui o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária e o 

Cronograma, no Edital e no Contrato, após a recusa do recebimento ou comunicação por escrito. 

7.2.5 – Em todo caso de incompatibilidade nos serviços, responsabilizar-se pelo pagamento de fretes, carretos, 

seguros e tributos, se ocorrerem.  

7.2.6 – Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

da licitação.  

7.2.7 – Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os serviços prestados.  

7.2.8 – Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

7.2.9 – Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, 

sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza, para prestação dos serviços na cidade de Sacramento/MG.  

7.2.10 – Prestar os serviços com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis. 

7.2.11 – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município de Sacramento-MG, 

atendendo prontamente a todas as possíveis reclamações. 

7.2.12 – Comunicar imediatamente ao Município de Sacramento-MG qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outros julgados necessários para a comunicação eficaz entre as partes. 

7.2.13 – Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 

decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pelo Município de Sacramento-MG. 

7.2.14 – Indenizar terceiros e/ou ao Município de Sacramento-MG, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as 

medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes.  

7.2.15 – Solicitar do Município de Sacramento-MG, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos 

que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto. 

7.2.16 – Providenciar o recolhimento da ART de execução da obra em atendimento às disposições do CREA ou 

RRT junto ao CAU. 
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 CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

8.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita 

pelo Município de Sacramento-MG, resguardados os procedimentos legais pertinentes poderão acarretar nas 

seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente 

convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado 

do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, 

caracterizando a inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do 

mesmo; 

d) advertência. 

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na Lei Federal 8.666/93, inclusive a responsabilidade da Contratada por eventuais perdas e danos 

causados à Administração. 

8.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Sacramento, na Secretaria Municipal da 

Fazenda, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento 

da notificação enviada pelo Município de Sacramento-MG. 

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Município de Sacramento, 

em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 

cobrada na forma da lei. 

8.5 – As multas e, outras sanções aplicadas só poderão se relevadas motivadamente e por conveniência 

administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Prefeito Municipal, devidamente justificado. 

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à contratada o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada, de pleno direito, a nota de empenho 

que vier a ser emitida em decorrência deste, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações 

judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, 

desde que motivado o ato e assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade 

econômico-financeira;  

b) for envolvida em escândalo público e notório; 

c) quebrar o sigilo profissional; 

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso 

por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Sacramento; 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
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 9.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 

único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO FORO 

10.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº. 066/04. 

10.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Sacramento, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, 

para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, 

ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 

 

 

 

Sacramento-MG, ____, de ____________ de 20XX. 

 

 

 

 

 

__________________________________   __________________________________ 

Wesley de Santi de Melo     Nome do Representante 

Prefeito Municipal     Cargo: 

Município de Sacramento – MG    CPF: 

Contratante      Contratada 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

 

1ª.: ________________________________   2ª.: ________________________________ 

Testemunha       Testemunha 

Nome:       Nome:  

Cargo:        Cargo: 

CPF:       CPF: 

 

 


