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Senhor Licitante, 

 

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

Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter a Diretoria de Compras e Licitações por meio 

do telefone (034) 3351-8900 ou e-mail: licitacao@sacramento.mg.gov.br.  

 

A não remessa do recibo exime a Diretoria de Compras e Licitações, sobre informações de 

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

Sacramento/MG, 01 de novembro de 2019. 

 

 

Wesley De Santi de Melo 

 Prefeito Municipal  
 

 

 

  

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 nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local: _______________________, _____de________________de 2019. 

 
____________________________ 

Assinatura 
 

 

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

 

processo licitatório nº: 156/2019 

modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº: 011/2019 

edital nº: 123/2019 

objeto: 

Contratação de empresa especializada em Obras de Estrutura Metálica e Concreto 
com conhecimento técnico a serem utilizados da NBR 6118, NBR 8800, NBR 10.735 
e demais procedimentos para execução da reestruturação da Ponte Angela 
Magdalena Scalon sobre o Rio Araguarí, conforme projeto básico 030/2019 e anexos 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA 

DATA HORA 

21/11/2019 13:30 

 
O Município de Sacramento, através do Prefeito Municipal Dr. Wesley De Santi de Melo, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que na sala da Comissão Permanente de Licitação desta 
municipalidade, localizada no Centro Administrativo, na Praça Monsenhor Saul Amaral, 512, Sala 12 - Centro, 

será realizada licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, em regime de "EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL", de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, e ainda,  
juntamente com as cláusulas deste Edital. 
 
A sessão será presidida pelo Sr. Anderson Venício Rosa, Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
demais membros, nomeados pela Portaria nº. 001, de 02 de Janeiro de 2019, publicada no átrio do Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal. 
 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em Obras de Estrutura Metálica 
e Concreto com conhecimento técnico a serem utilizados da NBR 6118, NBR 8800, NBR 10.735 e demais 
procedimentos para execução da reestruturação da Ponte Angela Magdalena Scalon sobre o Rio Araguarí, 
conforme projeto básico 030/2019 e anexos. 
 

2 - COMPLEMENTARES 

 

2.1 - A obra terá que ser entregue com todos os serviços concluídos e a limpeza do local. Não se admitirá, 
também, a participação de empresas que não satisfaçam as condições expressas na lei ou neste edital. 
 

2.2 - A execução do projeto será por empreitada global incluindo-se serviços de mão de obra, impostos, 
transporte, hospedagem, alimentação e encargos sociais e todo material necessário. 
 

2.3 - Para medição, a obra deverá estar limpa e desobstruída de entulhos e restos de materiais. 
 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação, as empresas inscritas na Seção de Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura Municipal de Sacramento, cujo certificado esteja em vigor.  
 

3.2 - Empresas não cadastradas, poderão participar da licitação desde que requeiram sua inscrição até o 3º. 
(terceiro) dia anterior à data designada para abertura dos envelopes e que o pedido haja sido deferido; 
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3.3 - A empresa participante pode ser representada, no procedimento licitatório, por procurador legalmente 
habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório público ou particular, este com firma 
reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes; 

 

3.4 - Embora cadastrada no Departamento de Licitação do Município de Sacramento, na fase de habilitação, 
deverá a empresa atender às seguintes exigências, mediante apresentação da documentação abaixo: 

 

3.4.1 – Prova de inscrição (certificado de registro cadastral), em vigor, no cadastro do Departamento de 
Licitação, do Município de Sacramento; 
 

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

3.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 

3.4.3 - Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;  
 

3.4.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.  

 

QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

3.4.5 - 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. 
 

3.4.6 - 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. 
 

3.4.7 - 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. 
 

3.4.8 - Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho. 
 

3.4.9 - 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. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.4.10 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), válida na data da abertura da Licitação, válida na data da 
abertura da Licitação; 
 

3.4.11 - A Empresa deve apresentar ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público  ou privado , devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
comprovando que possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta,  profissional com 
capacitação técnico-profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes exigidas abaixo: 
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3.4.11.1 - Atestado de Capacidade Técnica comprovando a execução de obra mista de estrutura metálica 

(Telha Forma e acessórios complementares) e concreto armado usinado e bombeado, utilizando tecnologia 

alternativa de  laje mista  para agilizar e racionalizar  etapas de execução das obras e utilizando Telha Forma de 

aço galvanizado fixadas na estrutura atendendo e comprovando aplicação de materiais e serviços 

complementares nos padrões da NBR-8800  e outras. 

3.4.11.2 - Atestado de Capacidade Técnica comprovando a execução de obra de com gabiões, por ser uma 
estrutura de grande importância e complemento no encabeçamento da ponte, nas duas extremidades, 
funcionando com muro de arrimo, com altura superior a 5,00(cinco) metros, exigindo a qualificação técnica 
para ampliação da altura do trabalho existente e também como barreira e anteparo para possíveis 
vandalismos 

 

3.4.12 - Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de 
Preços; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

3.4.13 - Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial de créditos expedida pelo cartório 
distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica. Caso a licitante apresente certidão positiva deverá 
apresentar também certidão emitida pela instância judicial competente que indique expressamente sua 
aptidão econômica e financeira para participar do procedimento licitatório nos termos da lei de regência;  
 

3.4.14. Capital social mínimo ou patrimônio líquido no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação através de Balanço Patrimonial e as Demonstrações contáveis do último exercício 
social já exigível;  
 

3.4.15 - Balanço Patrimonial e as Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados segundo a variação do 
IGP/FGV, quando encerrado há mais de 3(três) meses da data de apresentação da proposta;  
  

3.4.15.1 - Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos licitantes, que será demonstrada 
com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados os que apresentarem resultados menor que um (˂ 
1,0), em qualquer dos índices abaixo:  
 a) Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (≥ 1,0), 
resultantes da aplicação das fórmulas:  
 LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 SG =   Ativo Total Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  
 LC =   Ativo Circulante Passivo Circulante  
  

3.4.15.2 - As licitantes deverão apresentar Memorial de Cálculo demonstrando sua boa situação financeira, 
conforme formula acima previsto, devidamente assinado pelo Contador responsável, com o número de seu 
C.R.C. e pelo representante legal da empresa.  
  

3.4.15.2.1. JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO: Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em 
disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com 
vencimento neste mesmo período. O índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a 
empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos 
líquidos, também os permanentes. Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em 
recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de 
curto prazo. Para os três índices colacionados (ILG, ISG e ILC), o resultado “> 1,0″ (maior ou igual a um ) é 
indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor 
será a condição da empresa. A Administração tem que contratar com empresas que tenham uma boa saúde 
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financeira. A principal forma de se aquilatar isso é através da análise dos balanços contábeis, com vistas a 
identificar a capacidade da empresa de arcar com o compromisso assumido de forma relativamente 
independente da Administração Pública. A lei tem o norte muito claro de afastar as empresas que se mostram 
totalmente dependentes da Administração para honrar os compromissos. Assim, a análise do Balanço 
Comercial deve demonstrar que a empresa tem disponibilidade de caixa para honrar tais compromissos, ou 
no mínimo condições de alcançar essa condição em curto prazo. No caso do objeto licitado que compreende 
fornecimento de material e mão de obra, em que a demanda por recursos é grande devido a aquisição dos 
materiais e pagamento de salários e encargos, a questão não é a empresa deter patrimônio suficiente para 
fazer frente à magnitude das obrigações assumidas, mas sim a capacidade de transformar esse patrimônio 
em numerário. Em uma palavra: liquidez. Diante de todo o exposto, conclui-se que os índices adotados neste 
edital retratam situação financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de 
competidores: ILG: maior ou igual a 1,0; e ISG: maior ou igual a 1,0. Portanto, tendo em vista o objeto licitado, 
o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. 
Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando 
em risco a execução do contrato. Os índices acima não ferem ao disposto no art. 31, da Lei 8.666/1993 e 
foram estabelecidos em valores extremamente razoáveis para avaliar a qualificação econômico-financeira 
dos licitantes. O índice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, 
relacionando tudo que se converterá em dinheiro no curto prazo com as dívidas também de curto prazo. 
Índice menor do que 1,0 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros para honrar suas 
obrigações de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa. O índice de 
Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, relacionando tudo que se 
converterá em dinheiro no curto e no longo prazo com as dívidas também de curto e de longo prazo. Índice 
menor do que 1,0 demonstra que a empresa não possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas 
dívidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa. Os índices 
estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, pois permitem a comprovação da 
situação financeira da empresa de forma objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente 
adotados para a avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter 
competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis. Ante o exposto, a 
exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da 
Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o 
Município de Sacramento deve cercasse para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os 
índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na 
contratação.  
  

3.4.15.3 - As licitantes que apresentarem resultados menores que 1,0 (um) em quaisquer dos índices previsto 
no 3.2.15.1 acima, poderão demonstrar que possuem a qualificação econômica esperada, de forma 
substitutiva, para tanto bastando comprovar que são possuidores de capital social ou patrimônio líquido de 
10% do valor estimado da contratação. A comprovação deverá ser feita relativamente a data da apresentação 
da documentação, mediante simples apresentação do balanço patrimonial e/ou no ato constitutivo, admitida a 
atualização por meio de índices oficiais ao tempo da data da entrega dos envelopes. 
 

3.4.16 - Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:  
  

3.4.16.1 - Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima):  
  
a) Publicados em Diário Oficial; ou b) Publicados em jornal de grande circulação; ou c) Por fotocópia 
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  
  

3.4.16.2 - Sociedades limitadas (Ltda.):  
  
a) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou b) 
Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante.  
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3.4.16.3 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 - Estatuto 
da ME e das EPP - Simples Nacional:  
  
a) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou b) 
Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

 

3.4.16.4 - Sociedade criada no exercício em curso: a) Fotocópia do balanço de abertura devidamente 
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

 

3.4.16.5. As Sociedades que adotam a ECD (Escrituração Contábil Digital) consoante disposições contidas no 
Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da Instrução Normativa da RFB nº 787, de 19/11/2007, 
disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, e ainda conforme Decreto nº 8.683/2016, deverão apresentar:  
  
a) Cópia do Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração Digital 
- SPED;   
  
b) Cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED;   
  
c) Cópias do Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 
Escrituração Digital - SPED.   OBSERVAÇÃO: Quanto a autenticação dos livros contábeis das sociedades 
que adotam a ECD (Escrituração Contábil Digital), será observado o art. 78-A, §§ 1º e 2º do Decreto nº 8.683, 
de 25 de fevereiro de 2016, que tem a seguinte redação:  
  
“Art. 78-A.  A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a 
apresentação de escrituração contábil digital.   
  
§ 1º  A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped.   
  
§ 2º  A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934, de 18 
de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei.”  
  

3.4.17 - Os balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

Outras Comprovações:  

3.4.18 – Declaração de que a licitante não possui fatos impeditivos à sua habilitação neste certame (Anexo I) 

 

3.4.19 – Declaração de que a licitante está ciente e concorda com os termos do presente edital, e que 
assume inteira responsabilidade pela autenticidade de cada documento apresentado (ANEXO II) 

 

3.4.20 – 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 III) 

 

3.4.21 - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP), conforme Modelo I, para as empresas enquadradas nas 
hipóteses da LC 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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3.4.22 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no 
MODELO I para fins de habilitação, deverá informar o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 2006). 

 

4 - DA VISITA TÉCNICA: 

4.1 - A visita de vistoria tem por objetivo dar ao Município 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, podendo esta ser realizada e solicitada mediante agendamento prévio 
com o Sr. Sérgio Alves de Araújo, através do telefone (34) 3351-8914. Portanto, solicita-se a apresentação 
das declarações: 

 

4.1.1 - Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento, conforme Modelo II, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento dos 
serviços que serão prestados. As visitas técnicas deverão ser previamente agendadas, através do telefone: 
(034) 3351- 8914. 

 

4.1.2 - Caso o licitante opte por não realizar visita técnica nos termos descritos na alínea acima, deverá 
apresentar declaração de dispensa da visita, conforme Modelo III, sob pena de inabilitação. 

  

5 - DA HABILITAÇÃO  

5.1 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas, ou acompanhados dos originais para autenticação pela Comissão 

Permanente de Licitação, na reunião de abertura dos envelopes de habilitação. 

 

6 - INSTRUÇÕES AOS LICITANTES: 

6.1 - O recebimento dos Envelopes será realizado até às 13:30 HORAS DO DIA 21 DE NOVEMBRO DO 

ANO DE 2019, no Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de Sacramento situado no Centro 
Administrativo, na Praça Monsenhor Saul do Amaral, 512, Sala 12, Centro Sacramento/MG. A sessão de 

abertura será realizada às 13:30 HORAS do mesmo dia.  

6.2 - Os Envelopes nº 1, contendo a Documentação de Habilitação e nº 2 contendo a Proposta de Preços, 

deverão ser entregues, conjuntamente, no endereço acima descrito, na hora e dia marcado no item 6.1. 

 

6.3 - Nenhuma proposta será recebida pela Comissão após a data e hora marcadas. 

 

7 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES - DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA 

 

7.1 - Os envelopes contendo a documentação e propostas deverão ser entregues impreterivelmente até às                                                                               

13:30 HORAS DO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019. 
 

7.2 - Os proponentes até a data e horário indicado no subitem anterior, deverão entregar 02 (dois) envelopes 
individuais, numerados e lacrados, contendo externamente os seguintes dizeres: 

ENVELOPE I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2019                                             

DATA DE ABERTURA:  21/11/2019                                          

HORÁRIO: 13:30 HORAS                

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 
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ENVELOPE I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2019                                             

DATA DE ABERTURA:  21/11/2019                                          

HORÁRIO: 13:30 HORAS                

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 

 

ENVELOPE I - Deverá ser acondicionada toda documentação exigida para habilitação, contidas no item 3.4. 

ENVELOPE II - Deverá ser acondicionada a proposta comercial em papel timbrado da empresa (conforme 
modelo), bem como cronograma físico de execução da obra, devidamente assinados. 

 

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

8.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes I, relativos à documentação de habilitação. Os 
membros da Comissão e os representantes credenciados, examinarão e rubricarão a documentação. Serão 
inabilitados os licitantes cuja documentação não satisfizer às exigências deste Edital. Da decisão de 
habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos interessados, suspendendo-se o certame até seu julgamento. 

 

8.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia dos licitantes 
ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta aos licitantes inabilitados, 
cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer apenas como assistentes. 

 

8.3 - A Comissão abrirá os Envelopes II, relativos à proposta dos licitantes habilitados, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos no Edital. 

 

8.4 - As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste instrumento convocatório 
serão desclassificadas, bem como aquelas que tenham cotado preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis; 
 

8.5 - Para a escolha da proposta mais vantajosa o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

 

8.6 – O teto máximo da proposta é o valor estimado do projeto. 
 

8.7 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO PARA ME  E EPP: 

8.7.1  – As Licitantes que se enquadram como Micro ou Pequena Empresa, nos termos da Lei Complementar 
123/2006, caso desejem obter tais benefícios deverão comprovar essa condição mediante apresentação de 

CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DE SEU DOMICÍLIO, conforme o Art. 8º da IN 103 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, juntamente com os documentos de 
habilitação, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura dos 
envelopes, podendo caso queira apresentar TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES 
NACIONAL emitido pelo site da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, com data de expedição não superior a 30 
(trinta) dias anteriores à data de abertura dos envelopes (a data deverá estar impressa no rodapé do 

impresso), onde será assegurado à MICRO ou PEQUENA EMPRESA que tenha exercido o direito de 
preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal e trabalhista, o prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da notificação da Comissão Permanente de Licitação, prorrogável por igual 

período, a pedido da interessada e a critério da Comissão Permanente de Licitação, para a necessária 

regularização, sendo que, a não regularização da documentação fiscal da MICRO ou PEQUENA EMPRESA, 
no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis 

9 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS/ESCLARECIMENTOS 

9.1 - Os serviços deverão ser executados pela vencedora, de acordo com as normas técnicas legais vigentes 
bem como as condições e garantias técnicas exigidas, obedecendo-se o projeto básico, planilha 
orçamentária, detalhamentos e demais anexos, inclusos todos os materiais, equipamentos, mão de obra, 
transportes e encargos pertinentes. 
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10 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

10.1 - Todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: fornecimento de 
material, mão de obra, equipamentos, transporte de pessoal, alimentação, hospedagem, obrigações fiscais e 
sociais, seguros por danos pessoais, materiais, responsabilidades técnica e civil, correrão às custas exclusiva 
do proponente vencedor. 
 

10.2 – Os materiais utilizados na obra deverão seguir as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico e 
seus anexos. 

 

10.3 - Os serviços serão executados após ordem de serviços, emitida pela Secretaria de Planejamento do 
Município de Sacramento/MG, sendo os mesmos acompanhados e fiscalizados por técnicos da mesma. 
 

10.4 - É de inteira responsabilidade do proponente/contratado a fiel execução dos serviços, de forma que a 
obra seja concluída de acordo com a boa técnica e Normas específicas. 

 

10.5 - Não será admitida pelos licitantes/contratado, a alegação de falta de peças técnicas e/ou 
desconhecimento do processo/serviços. 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

11.1 - O pagamento será realizado ao final de cada etapa da obra, conforme emissão do boletim de medição, 
após a conclusão de cada etapa, o Município realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias. 

 

11.2 - Deverão estar incluídos nos preços, todos os demais serviços inerentes e não mencionados, para a 
perfeita execução dos serviços. 

 

11.3 - Os pagamentos somente serão liberados ao contratado, após apresentação de documentos de 
quitação das obrigações sociais (INSS e FGTS), bem como a folha de pagamento dos funcionários da 
empresa executora da obra, e fiscais (ISSQN) juntamente com a medição e a nota fiscal, da qual já deverá 
constar a retenção do ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), se devido for. 

 

12 - DAS OBRIGAÇÕES 

12.1 - DA CONTRATADA: 

 

12.1.1 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, à contratante ou a 
terceiros; 

12.1.2 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e estimativa dos preços, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicialmente; 

12.1.3 – Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como as condições de habilitação e qualificação exigida para a contratação; 

12.1.4 – Cumprir o cronograma de execução dos serviços, justificando sempre eventuais atrasos. 

12.1.5 – Executar os serviços em regime de empreitada de mão de obra global; 

12.1.6 – Obedecer às exigências contidas em projeto e anexos; 

12.1.7 – Acompanhar a execução dos serviços de acordo com o proposto no projeto e anexos; 

12.1.8 - Fornecimento de mão de obra especializada e qualificada; 

12.1.9 - Fornecer materiais conforme especificados no Projeto e seus anexos; 

12.1.10 - Responsabilidade pela segurança dos empregados durante o período da obra; 

12.1.11 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: Pessoal; 
Obrigações Trabalhistas; Obrigações Previdenciárias, Fiscais, Securitárias e etc., correrão, exclusivamente, 
às custas do proponente vencedor. 

12.1.12 – Indicar pessoa encarregada para dirigir a execução dos trabalhos; 

12.1.13 – Entregar a obra totalmente limpa 
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12.1.14 – Priorizar o emprego técnicas, métodos e substâncias sustentáveis, e em consonância à legislação 
ambiental em todas as suas esferas, evitando as que comportem risco para a qualidade de vida e o meio 
ambiente. 

12.1.15 - Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos e entidades públicas financiadoras deste objeto, 
bem como dos órgãos de controle interno e externo a seus documentos e registros contábeis. 

12.1.16 – Manter afixada, durante toda a execução da obra, placa com identificação do empreendimento. 
 

12.2 - DA CONTRATANTE: 

12.2.1 – Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos, respeitadas as disposições da proposta, do 
presente contrato; 

12.2.2 - Prestar as informações necessárias com clareza, à contratada para execução dos serviços 
contratados; 

12.2.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

12.2.4- Adotar as medidas solicitadas pela contratada e consideradas necessárias à perfeita execução dos 
serviços; 

12.2.5- Nomear fiscal para dirimir dúvidas; 

12.2.6 - Dar aceitação dos serviços. 
 

13 - RECURSOS: 

 

13.1 - É facultado ao licitante interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
 

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1 - A despesa da presente licitação, correrá às custas da seguinte dotação orçamentária: 
02.08.26.782.0036.1.038.4.4.90.51.00 – Ficha 468 – Recurso 100, constante do quadro da Lei Orçamentária 
nº. 1.608 de 26 de novembro de 2018, suplementada se necessário e conforme a existência de fonte para 
anulação. 
 

15 – DA VIGÊNCIA: 

15.1 – A vigência do presente instrumento será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do 
contrato, com efeitos a partir de sua publicação. 

 

15.1.1 – O prazo para prestação dos serviços ora contratado será de até 120 (cento e vinte) dias a contar do 
recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 
 

16 - DA RESCISÃO: 

16.1 - A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no 
artigo 78, incisos I a XVII da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que caiba ao contratado direito a qualquer 
indenização, sem prejuízos das penalidades pertinentes. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - Faz parte integrante do presente Edital: 

 

17.1.1 – Projeto Básico 
17.1.1.1 – Anexo 01 – Ilustrativo dos Gabiões 
17.1.1.2 – Anexo 02 – Pintura Geral na Estrutura 
17.1.1.3 – Anexo 03 – Detalhes da Estrutura e Porticos 
17.1.1.4 – Anexo 04 – Execução de formas e laje 
17.1.1.5 – Laudo de Avaliação emitido pela UFU 
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17.1.2 – Planilha Orçamentária 

17.1.3 – Cronogramas Fisico Financeiro 

17.1.4 – Modelo de Proposta 

17.1.5 – Anexo I – Declaração de Idoneidade 

17.1.6 – Anexo II – Declaração de Ciência e Responsabilidade 

17.1.7 – Anexo III – Declaração de que não emprega menor 

17.1.8 – Anexo IV – Credenciamento/Procuração  

17.1.9 – Anexo V – Declaração de Renúncia ao Direito e Prazo de Recurso  

17.1.10 – Modelo I – Declaração de Enquadramento de ME ou EPP 

17.1.11 – Modelo II – Modelo Atestado de Visita 

17.1.12 – Modelo III – Modelo Dispensa de Realização de Visita Técnica 

17.1.13 – Minuta de Contrato 

 

17.2 - A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de revogar, cancelar ou anular no todo ou em 
parte esta licitação, sem que assista aos proponentes direitos a quaisquer indenizações ou compensações. 

 

17.3 - Após a abertura dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 

17.4 - Aos representantes presentes é obrigatória a apresentação da Credenciamento/Procuração (Anexo IV) 
no ato do início da abertura da licitação. O não credenciamento invalidará qualquer ato do representante 
presente, embora não enseje sua inabilitação e/ou desclassificação. 
 

17.5 - A Comissão Permanente de Licitação, buscando agilizar o processo licitatório em epígrafe, envia em 
anexo ao edital, o modelo da carta de renúncia ao direito ao prazo de recurso na sessão de abertura dos 
envelopes de Habilitação. Ficando esclarecido que a falta do mesmo não é motivo para inabilitação ou 
desclassificação da empresa (Anexo V). 
 
Quaisquer outros esclarecimentos, poderão ser obtidos no Departamento de Compras do Município de 
Sacramento/MG, localizado no Centro Administrativo, à Praça Monsenhor Saul Amaral, 512, sala 12, Centro, 
em dias úteis, no horário das 7:00 às 16:00 horas. Prefeitura Municipal de Sacramento, M.G., em 01 de 
novembro de 2019. 
 
 
 

Wesley De Santi de Melo 

    Prefeito Municipal 
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PROJETO BÁSICO  030/2019                                                   
             

                               

Sacramento,  10 de outubro  de  2.019 

  

I -   OBJETO :                        

CONSTITUI OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO ,  A “CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA 

EM OBRAS DE ESTRUTURA METALICA E CONCRETO COM CONHECIMENTO  TÉCNICO A SEREM 

UTILIZADOS DA NBR 6118,  NBR 8800 , NBR 10.735 E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO 

DA    REESTRUTURAÇÃO   DA PONTE  ANGELA MAGDALENA SCALON SOBRE O RIO ARAGUARÍ”. 

 

II–1.  OBJETIVO : O Projeto  Básico 030/2019 a  executar,  compreende  a  contratação de empresa 

especializada para atender   “AS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO   DA  PONTE QUE IRÁ BENEFICIAR 

UMA DAS REGIÕES MAIS IMPORTANTE DO MUNICIPIO”, trazendo grande economia  para as famílias .  

  II–2. JUSTIFICATIVA :    

Moradores da comunidade rural da Perdizinha enfrentam dificuldades com a  interdição de ponte que liga a 

localidade à cidade de Sacramento. Muitos enfrentam dificuldades com a demora na solução, o que está 

dificultando o abastecimento na zona rural .   

                 

Moradores do local, afirmam que a interdição da ponte causa um desvio que dobra a distância até a cidade.   

Ressaltam também  que alguns moradores estão se arriscando, passando pela ponte que está interditada .  

“Algumas propriedades  não respeitam as placas  e utilizam maquinas para desobstruir os bloqueios  da 

passagem sobre a ponte , trazendo maior perigo para a  população .                

A exigência do bloqueio poderia ser para os veículos pesados , porem , o fluxo de veículos maiores e 

pesados é grande e não respeitam o perigo , induzindo até mesmo pessoas(pequenas propriedades) 

que não possuem experiência a passarem pelo local.  Grande quantidade de veículos pesados passaram 

pela ponte nos últimos anos , sendo que a mesma não recebeu  as necessárias manutenções , o que hoje 

transformou em um grande desafio para o Município, a Administração Municipal esta seguindo o caminho 

para atender a comunidade  e entregar a ponte para a população  com um projeto de boa qualidade , 

oferecendo segurança para os usuários .                        

Desta forma a Administração Municipal está investindo neste  grande projeto,  beneficiando toda população . 

O projeto busca atender a população moradora, que utilizam a ponte para abastecer a região, sendo 

necessário a mesma contribuir  com a fiscalização não permitindo  o desafio de vândalos . 

 

III– DETALHAMENTO  TÉCNICO :  

III. 1 – PROJETO  BÁSICO :                  

A ponte foi projetada com superestrutura  composta de vigas longarinas metálicas apoiadas sobre pilares de 

concreto armado , composta de 05(cinco) tramos  com comprimento variado , que somados totalizam o 

comprimento aproximado de 104,00 metros, conforme detalhes em anexo no   LAUDO DE AVALIAÇÃO  DA 

UFU ,  situada na estrada  Municipal que dá acesso a região de Perdizinha e outras .  Como sabemos  desde a 

sua montagem a mesma  foi construída para atender  as propriedades  próximas , reduzindo as distancias  para 

beneficiar principalmente  o escoamento da safra agrícola .                  
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A superestrutura projetada possui as duas longarinas metálicas em treliça do “tipo Pratt”, com tabuleiro 

confeccionado em placas pré-moldadas de concreto armado apoiadas diretamente na treliça .  A mesma possuía 

conforme analise in loco , na parte superior dos banzos  ferragem fixada verticalmente ( tipo pino) que servia 

como  anteparo na movimentação das placas que também possuíam  orifício para apoio dos pinos utilizados 

para não permitir a movimentação das placas . Os reforços de segurança que fixavam as placas foram retirados 

e cortados com solda , facilitando o deslocamento das placas de concreto. 

                

Como as placas adquiriram facilidade de deslocamento , todas placas foram deslocadas , prejudicando também 

o   revestimento de asfalto sobre as placas que possuíam objetivo  de estabilizar as mesmas, evitando a vibração 

provocada por veículos de grande porte( tipo bi-trem)  de transitavam com transporte inclusive de madeira .   

               

Considerando  que o objetivo atual é atender as inúmeras reivindicações das propriedade  do entorno e 

buscando a viabilidade deste atendimento , o projeto a executar  irá atender  objetivamente a população . 

Algumas adequações do projeto original  serão  executadas com objetivo de viabilizar  a ponte para os 

moradores .  Como Sabemos no projeto básico original não existia o guarda corpo , trabalho que foi executado 

posteriormente sem projeto  ou mesmo garantia .  

              

Em visita técnica in loco , foi elaborado laudo técnico   pelo engenheiro calculista e projetista da ponte , onde , o 

mesmo  aponta falhas nas obras de manutenção , sendo executadas sem responsável técnico , prejudicando as 

treliças metálicas .  

            

Foi elaborado também um trabalho que detalha toda a estrutura da ponte , conforme foi avaliado foi considerado 

muito valido e lucrativo porque , torna-se possível a recuperação da estrutura , buscando solução para os 

problemas de ordem estrutural  que afetam e interferem diretamente nas questões de segurança para o trafego , 

bem como para a durabilidade da estrutura .  Entre os problemas patológicos podem ser citados  diversos pontos 

nas abas do perfil metálico do banzo superior das treliças , existindo inclusive pontos críticos considerados de 

grande gravidade .  

                

As placas estão em condições precária , inclusive com armação exposta não apresenta possibilidade de 

aproveitamento . O guarda corpo que mostra vestígios de sua existência , nunca foi projetado ou mesmo , 

apresentou garantias de segurança . É  de enorme importância que seja executado um guarda corpo oferecendo 

segurança para os pedestres ,bicicletas e outros veículos de pequeno porte que utilizam a ponte e podem sofrer 

acidentes com a presença de ventos e outros intempéries .  

               

Para o  projeto  será utilizado os dados obtidos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) .  O  ESTUDO 

ANALITICO e a ABORDAGEM TECNICA  sobre os fatores e causas que possam estar originando  as 

deficiências da ponte , oferecem grandes possibilidades para o trabalho de recuperação , principalmente porque , 

com o trabalho apresentado foi oferecido um detalhamento e memorial de calculo de forma conclusiva .  

               

Conforme relatório técnico apresentado , a ponte não pode ser classificada em nenhuma das classes definidas 

em normas ( NBR 7188). Para  a adequação da ponte para permitir o trafego de veículos com peso total de até 

30 toneladas . Devem ser reforçado a estrutura , conforme demonstra o anexo do relatório  técnico da UFU . 

Para  detalhes das peças será inserido no projeto técnico, e demais documentos para este trabalho o relatório 

completo da UFU , inclusive na classificação , sendo que será adotado exclusivamente a carga máxima, inclusive 

peso próprio de 30 toneladas .   Conforme segue o trabalho de reforço determinado pelo relatório , o mesmo 

deverá ser  criteriosamente seguido e executado . No relatório é explicativo que o trafego de 30 toneladas será 

sempre total , ou seja , prevalece o sentido do veículos único na ponte , sem nenhuma sobrecarga .   
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SISTEMA  CONSTRUTIVO 

                  

O sistema construtivo  do projeto deve ser executado dentro dos padrões detalhados, não sendo aprovado 

nenhuma alteração técnica , sendo explicativo na planilha orçamentária e memorial descritivo .  Após execução 

dos reforços necessários e detalhados no levantamento técnico , incluindo demais exigências da carga máxima 

sobre a ponte a serem executados e detalhados na planilha orçamentária , após conferencia de reforços dos 

banzos superiores , execução de todo serviço de soldas , reforços  dos  tirantes e contraventos  existente e a 

executar e finalmente com aprovação da fiscalização , será iniciado a segunda etapa , compreendendo  a 

execução do “Sistema de Execução com Laje Mista com utilização de concreto armado e Telhas Formas 

estruturais metálicas conforme ANEXO 04 (Execução de Telhas  Formas  de aço Galvanizado   e Laje). 

                  

Para a execução do projeto é obrigatório que a Empresa licitante atenda o Sistema Construtivo de Laje Mista, 

cumprindo as exigências de apresentar “ Atestados de Capacidade Técnica emitido pelo conselho 

competente que fiscalizam a responsabilidade  técnica das profissões”, respeitando as Normas integrantes 

do sistema ,entre elas a NBR 6118 , NBR 8800 , NBR 10.735 , entre outras, que detalham o uso das formas 

colaborantes e a  malha anti-fissuração para concretagem .   Para oferecer maior segurança aos usuários a laje 

será ampliada na largura . Atualmente as placas são de 4,00 metros o que prejudica a instalação de corrimão .   

Anteriormente foi instalado um corrimão sem nenhuma técnica  ou segurança adequada para os usuários . O 

projeto a ser executado foi dimensionado para uma largura de 5,00 metros ( L= 5,00m) , o que permite  instalar 

um guarda-corpo  padrão do DEER/MG , fabricado com tubos metálicos  que oferece segurança e estabilidade 

para a ponte, conforme imagem semelhante no ANEXO 03, com peso da estrutura conforme planilha 

orçamentária   .  A  atenção à execução da laje e corrimão  também é importante, sobretudo no que diz respeito 

ao correto posicionamento e fixação da fôrma metálica na estrutura de apoio, à distribuição uniforme do concreto 

durante a concretagem e à colocação de arremates de contenção lateral do concreto ( ver detalhes de orientação 

técnica no ANEXO 04).  

                    

A instalação da laje deve ser executada atendendo o projeto e seu desenvolvimento . O trabalho deve começar 

pela montagem das  formas estruturais de aço galvanizado e demais acessórios , sendo importante, antes de 

elevar as chapas, é necessário que a estrutura metálica esteja executada, ou seja a estrutura suportante deve 

estar concluída , garantindo a estabilidade da obra com qualidade . 

                     

A montagem das formas metálicas  deve ser realizada de acordo com os planos de execução e orientação 

técnica da fiscalização .  Após o término da montagem da fôrma de aço, devem ser fixados os conectores de 

cisalhamento e demais acessórios , conforme supervisão dos fornecedores . 

                    

Esses conectores deverão ser soldados à viga, através da fôrma de aço, com um equipamento de solda por 

eletro-fusão. 

                    

O conector mais utilizado no sistema de lajes e vigas mistas é o tipo pino com cabeça. Concluídas a montagem, 

a fixação da fôrma metálica e a instalação dos conectores, pode-se dar início à instalação das armaduras 

adicionais das lajes.  A  execução de laje mista é feita por empresas qualificadas e especializadas  em 

montagem de estruturas metálicas , no caso de vigas mistas, a conexão é feita com  STUD BOLT  , por meio de 

soldagem  por eletro-fusão ,sendo de grande relevância empresas que comprovem com Atestados de 

Capacidade Técnica o conhecimento e qualificação dos padrões da NBR-16.421/2015 e de instalação de 

fixadores do tipo STUD BOLT  . 
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Como regra, utilizam-se armaduras em malha quadrada e de pequeno diâmetro.   O lançamento do concreto 

pode ser por  meio de bomba(concreto bombeado) , facilitando o andamento da obra e considerando como é o 

caso da ponte projetada com uma extensão de 104,00 metros , com acesso nas duas laterais. 

                     

A saída do concreto deve ser movimentada freqüentemente e cuidadosamente.  Como em toda concretagem, o 

tempo de cura deve ser respeitado rigorosamente.  

                       

Para o  recobrimento mínimo da estrutura aço preparado e armado , definido na NBR 14.323  é de  50 mm de 

concreto . Hoje , no mercado a produção de formas para os mais diversos tipos de laje mista são vários 

fabricantes , porem , para o projeto da ponte , onde  os trabalhos devem ser desenvolvidos sem falhas ,  será 

exigido  os  Atestados de Capacidade Técnica , emitido pelo conselho de engenharia ou outro competente que 

fiscalizam a responsabilidade  técnica das profissões , com esta exigência o projeto proposto  será viabilizado 

dentro do cronograma  exigido . Para instalação do guarda-corpo deve ser  instalado conforme  a  NBR-14.718 , 

nas duas laterais .  

                   

Outra situação também que vem causando grande prejuízo para a estrutura da ponte e a falta de pintura e 

manutenção geral.  O  desempenho da pintura é o preparo da superfície. As tintas aderem aos metais por 

ligações físicas, químicas ou mecânicas.  As duas primeiras ocorrem através de grupos de moléculas presentes 

nas resinas das tintas que interagem com grupos existentes nos metais.  

                   

A ligação mecânica se dá sempre associada a uma das outras duas e implica na necessidade de uma certa 

rugosidade na superfície. Preparar a superfície do aço significa executar operações que permitam obter limpeza e 

rugosidade.  

                   

A limpeza elimina os materiais estranhos, como contaminantes, oxidações e tintas mal aderidas, que poderiam 

prejudicar a aderência da nova tinta, hoje visualmente demonstrado no ANEXO 02 (PINTURA DA PONTE). A 

rugosidade aumenta a superfície de contato e também ajuda a melhorar esta aderência.  Conforme pode ser 

notado a estrutura necessita de pintura geral , considerando também falha na drenagem interna da ferragem das 

treliças .  O material existente será preparo com fundo e executado  os serviços de drenagem no banzo inferior , 

onde existe o deposito de poeira e água , provocando a erosão e desgaste na estrutura .   Desta forma deve ser 

feito os furos de drenagem no banzo inferior  e protegido com produtos de qualidade , impedindo a erosão . 

 

III. 2 - MEDIDAS DE SEGURANÇA :             

Como medida principal de segurança será construído 01(um) pórtico que irá limitar a altura e largura dos veículos 

que transitarão sobre a ponte . Este trabalho será executado conforme projeto anexo dos pórticos em cada 

extremidade . Para  o bom  desempenho da pintura é o preparo da superfície. As tintas aderem aos metais por 

ligações físicas, químicas ou mecânicas. As duas primeiras ocorrem através de grupos de moléculas presentes nas 

resinas das tintas que interagem com grupos existentes nos metais. A ligação mecânica se dá sempre associada a 

uma das outras duas e implica na necessidade de uma certa rugosidade na superfície. Preparar a superfície do aço 

significa executar operações que permitam obter limpeza e rugosidade. A limpeza elimina os materiais estranhos, 

como contaminantes, oxidações e tintas mal aderidas, que poderiam prejudicar a aderência da nova tinta. A 

rugosidade aumenta a superfície de contato e também ajuda a melhorar esta aderência. 

III. 3  –  ANEXO 01 -  ( VER DETALHES DE GABIÕES) :                   

Segue  no  ANEXO 01  o ilustrativo de Gabiões , enumerado de folhas 01 até 05.  Neste detalhamento técnico  

demonstra que os  gabiões serão utilizados para garantir  o acesso com segurança na ponte nas duas laterais . 

Os mesmo servirão de reforço para garantir a segurança dos pórticos limitadores de altura dos veículos e 

também orientar quanto a carga máxima permitida sobre a ponte .   
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É importante definir que  a proibição será definida para todos os usuários , sendo exigência do projeto . 

 

III. 4  –  ANEXO 02 -  ( VER DETALHES DE PINTURAS) :                    

Segue  no  ANEXO 02 , o ilustrativo e detalhamento do tipo de pintura geral e integral da estrutura metálica da 

ponte .O trabalho será fiscalizado pelas autoridades envolvidas , trazendo conforto e segurança para a população 

. Desta forma , todos usuários são responsáveis  pela segurança  da ponte , sendo exigido respeito e vigilância , 

pois , os danos provocados serão apurados . 

 

III. 5  –   ANEXO 03 -  ( VER DETALHES DOS PORTICOS) :  

Segue  no ANEXO 03 , o  detalhamento   e ilustrativo  para a construção dos pórticos  de acesso a ponte , sendo 

um de cada  lado    da  estrutura metálica da ponte, instalados na margem direita e na margem esquerda. 

                         

Os pórticos a serem executados , deverão vencer os vãos indicados a seguir  com largura de até 6,00 metros , 

mantendo um gabarito de 2,70m( dois metros e setenta centímetros) de altura livre e encabeçados com gabiões . 

                          

A empresa contratada para execução será responsável pelo dimensionamento do pórtico e sua fundação , bem 

como do encabeçamento com gabiões .  A  locação da obra e  escolha do modelo será da equipe de fiscalização , 

responsável pelas  obras da Ponte da Carmelita, demais detalhes quantitativos estarão detalhados na planilha 

orçamentária .  

                        

O fornecimento e instalação dos pórticos deverão seguir a especificação técnica e todos dados da planilha 

orçamentária e as respectivas recomendações , sinalizações e funções  . Os perfis de aço conformado que 

constituem as guias de deslizamento, tais como: postes, espaçadores, calços e cintas; devem seguir os requisitos da 

NBR 6650(1). Os parafusos, porcas e arruelas devem ser de aço, de acordo com a NBR 8855(2) , NBR 10062(3) 

classe 5 e NBR 5871(4), respectivamente. Todos os componentes metálicos  para proteção contra corrosão de 

acordo com a NBR 6323(5). 

                   

O tratamento deve proporcionar revestimento mínimo de 350 g/m2, com espessura mínima de 50 micra em cada 

face revestida. A forma, dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes do conjunto da 

defensa, especificados na NBR 6971(6), são suficientes para proporcionar a montagem da defensa com todos os 

elementos previstos de ligação, assegurando a formação de conjunto, com capacidade de máxima absorção de 

energia cinética, sem verificar rompimentos ou projeções de fragmentos. Segue modelo em anexo para fabricação e 

instalação  do Pórtico em  cada lado da ponte . Para complementar a instalação dos Pórticos será executado muro  

de segurança utilizando gabião . O  trabalho com gabião será significativo para o projeto . O mesmo possuirá função 

de muro de proteção  nas laterais do rio , sobre as base de encabeçamento da ponte . A função do mesmo será para 

atuar com  muro de contenção impedindo atalhos entre o pórtico e a base de encabeçamento da ponte . Este 

trabalho deve ser desenvolvido nas duas laterais , considerando a possibilidade de atalhos provocados com 

equipamentos de particulares para forçar a passagem , conforme já executado em outras oportunidades nesta 

mesma ponte .                       

Para autorização de passagem de qualquer  veiculo que esteja enquadrado na classe de peso Maxima até 30 

tonelada ,incluso o peso próprio , a empresa licitante deve executar o sistema de sinalização viária , com placas 

indicativa demonstrando a capacidade máxima de transporte sobre a mesma de 30 toneladas . As placas são 

significativas conforme planilha orçamentária indicando em especial a carga máxima e altura máxima permitida de 

2,70m( dois metros e setenta centímetros). O trabalho construção dos Pórticos, gabiões e sinalizações devem 

ser considerados como itens  de relevância do projeto e exigidos em Atestado de Capacidade Técnica 

considerando suas funções técnicas e importância para manutenção do projeto e sua respectiva aprovação .        
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III. 3- CAPACIDADE  TÉCNICA : 

APRESENTAÇÃO  DE ACERVO  E  ATESTADO                

Para participação do processo licitatório a empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico, 

emitido pelo Conselho competente e os Atestados de Capacidade Técnica  os quais irão habilitar a mesma  ;               

A Empresa deve apresentar  ATESTADOS DE CAPACIDADE      TÉCNICA   fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito  público  ou privado , devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, comprovando que 

possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta,  profissional com capacitação técnico-

profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes exigidas abaixo ; 

1- Atestado de Capacidade Técnica  comprovando a execução de obra mista de estrutura metálica(Telha Forma e 

acessórios complementares) e concreto armado usinado e bombeado ,  utilizando  tecnologia alternativa  de  laje 

mista  para agilizar e racionalizar  etapas de execução das obras e utilizando Telha Forma de aço galvanizado 

fixadas na estrutura  atendendo e comprovando aplicação de materiais e serviços complementares nos padrões da 

NBR-8800  e outras  . 

2- Atestado de Capacidade Técnica  comprovando a execução de obra de com gabiões , por ser uma estrutura de 

grande importância e complemento no encabeçamento da ponte , nas duas extremidades , funcionando com muro 

de arrimo ,com altura superior a 5,00(cinco) metros , exigindo a qualificação técnica para ampliação da altura do 

trabalho existente e também como barreira e anteparo  para possíveis vandalismos. 

IV – PRAZO DE  EXECUÇÃO  : 

                     

O prazo  para execução deverá ser conforme estimado  neste Projeto Básico , iniciando após emissão da Ordem 

de Serviços , sendo definido conforme autorização da Secretaria de Obras e Gabinete do Prefeito exigindo um 

prazo de 04(quatro) meses , conforme detalhado no cronograma físico-financeiro . 

 

V – VALOR ESTIMADO: 

 

O valor estimado da obra é de R$ 878.040,11( oitocentos e setenta e oito mil,quarenta reais e onze 

centavos) . 

 

VI –  FORMA DE PAGAMENTO :  

             

O pagamento será realizado conforme medição executado e assinado pela fiscalização com emissão do Boletim 

de Medição de acordo  com o  contrato   .  

 

 

Sergio Alves de Araújo                            
CREA -26.966/D  
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OS DOCUMENTOS  A SEGUIR  SÃO  ANEXOS RETIRADOS  DO LAUDO  DE  AVALIAÇÃO  EMITIDO 

PELA UFU   CONFORME  SOLICITAÇÃO   DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE SACRAMENTO /MG  EM 

MAIO DE 1997 . 

 
 

 
 

DOCUMENTOS  INTEGRANTES  DO  PROJETO  

 BASICO   030/2019 , 
 
 

              “CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ESTRUTURA METALICA E 

CONCRETO COM CONHECIMENTO  TÉCNICO A SEREM UTILIZADOS DA NBR 6118,  NBR 8800 , NBR 

10.735 E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA  REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO   

DA PONTE  ANGELA MAGDALENA SCALON SOBRE O RIO ARAGUARÍ”. 
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DETALHES   DO  PROJETO 

TRAMA ESTRUTURAL  
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ANEXO  01  :    ILUSTRATIVO  DOS   GABIÕES 

 

 
 

OS  GABIÃO SERÃO UTILIZADOS   PARA  PROTEÇÃO DA PASSAGEM DE 01 VEICULO COM PESO 

MAXIMO DE 30 TONELADA SOBRE A PONTE .  

       
O GABIÃO  SERÁ UTILIZADO  COMO ELEMENTO DE SEGURANÇA  , GARANTINDO  A PASSAGEM  

CONFORME  PROJETO , SENDO PROIBIDO O ACESSO DE 02(DOIS) VEICULOS  .    
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A PRESENÇA  DO GABIÃO A SER EXECUTADO  NAS EXTERMIDADES DA PONTE , IRÁ  CONTRIBUIR 

COM  AS EXIGENCIAS TECNICAS DO PROJETO .  
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A IMAGEM ACIMA MOSTRA DETALHES DA MARGEM  DIREITA.  

 
A  EXECUÇÃO DE GABIÕES  DEFINE O PROJETO A SER EXECUTADO , GARANTINDO E VIABILIZANDO 

A SEGURANÇA 
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SERA PERMITIDO  A PASSAGEM DE 01(UM) VEICULO POR VEZ SOBRE A PONTE , SENDO PROIBIDO  

OUTRAS OPÇÕES , CONSIDERANDO QUE O PROJETO ELABORADO  NÃO ATENDERÁ OUTRAS 

OPÇÕES , SENDO OBRIGATORIO  O  RESPEITO  E  CUMPRIMENTO  DE CADA USUARIO  .  O 

DETALHAMENTO TECNICO DOS GABIÕES A SEREM EMPREGADOS DEVEM SER VISTORIADOS IN 

LOCO .  O QUANTITATIVO SERÁ DEFINIDO NA PLANILHA ORÇAMENTARIA.    

 

                    DETALHAMENTO CONSTRUTIVO 

                      

Para execução das obras com gabiões tipo caixa, indicados para este serviço, são estruturas em forma 

de prisma retangular fabricadas com malha hexagonal de dupla torção produzida com arames de baixo 

teor de carbono no diâmetro de 2,40mm com  revestimento   polimérico e liga especial , produzidos de 

acordo com as normas NBR 8964 ,NBR10514 e EM 10.223-3 . Os gabiões são subdivididos em células por 

diafragmas cuja função é reforçar a estrutura.    

                         

O projeto deverá ser respeitado em todas as suas determinações e as  modificações que se fizerem 

necessárias deverão ser notificadas, por escrito, com a devida antecedência, para que a Fiscalização tome 

conhecimento e autorize.  A Execução dos serviços deverá ser feita segundo estas especificações e os 

casos omissos serão resolvidos a critério da Fiscalização. A mão de obra deverá ser realizada por operário 

especializado, ficando inteiramente a critério da fiscalização  impugnar qualquer trabalho em execução que 

não obedeça às condições impostas.  A empresa não poderá alegar desconhecimento do projeto básico ou 

do local de aplicação , considerando que a mesma deve manifestar qualquer duvida antes da assinatura do 

contrato de serviços . Por ser o gabião   uma estrutura flexível armada, drenante de grande durabilidade e 

resistência. Os gabiões são feitos com malha de fios de aço galvanizado, em dupla torção, amarradas nas 

extremidades e vértices por fios de diâmetro maior e preenchidos com pedras. São principalmente 

utilizados na estabilização de  taludes, obras hidráulicas e viárias. Os Gabiões também são capazes de 

drenar as águas de infiltração dos terrenos, eliminando assim um dos principais fatores de instabilidade. 

Obtém-se desta forma o beneficiamento desta área, melhorando suas características físicas e mecânicas. 

Os Gabiões não causam impacto no meio ambiente e restabelecem a paisagem primitiva fornecendo uma 

ótima resposta aos requisitos ambientais. Sua capacidade drenante contribui não somente para 

estabilização do solo como também propicia o crescimento da vegetação típica da região, mantendo 

inclusive o equilíbrio do eco sistema.  

 

A qualidade a ser empregada , deve ser a mesma existente in loco , inclusive para o tipo de revestimento , 

os quantitativos são expresso na  planilha orçamentária  

 

 

 

Sergio  Alves de Araujo 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
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ANEXO 03:    DETALHES DA ESTRUTURA E PORTICOS 
 

DEFINIÇÕES:  

                       

O Código de Trânsito Brasileiro, dentre outras, apresenta em seu Anexo I as seguintes definições:  

Peso Bruto Total (PBT) – peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da 
tara mais a lotação. 

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) – peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de 
um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques. 

                    

Assim, o limite de peso para circulação de veículos ou Combinações de Veículos de Carga – CVC nas 

vias terrestres será o MENOR VALOR entre o PBT/PBTC estabelecido pelo CONTRAN (conforme 
determina o art. 99 do CTB) e o PBT/CMT fixado pelo fabricante (por imposição do art. 100 do CTB) . 

                   

Por outro lado, para suprir a incerteza na medição do equipamento, conforme legislação metrológica é 
admitida a tolerância de 5% (cinco por cento) sobre os pesos regulamentares (PBT/PBTC) conforme 
determina na Lei nº. 7.408/85. 

                   

Dois Pórticos serão construídos na ponte do Rio Araguari, com objetivo de bloquear os veículos 
pesados acima das determinações de projeto . Os dois pórticos, um em cada extremidade da ponte 
metálica sobre o rio Araguari,  já incluídos no projeto da ponte.             

                   

Com a conclusão dos limitadores, o trânsito na ponte  ficará restrito a carros e motocicletas, bicicletas, 
pedestres, e caminhonetas, além de veículos especiais como ambulâncias e veículos com altura 

máxima de 2,70 metros , com o  Peso Bruto Total (PBT) – peso máximo que o veículo transmite ao 
pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.  Deverá ser montado as  exigências baseadas 
em lei que possa penalizar as irregularidades  cometidas por vândalos que desafiam a segurança do 
local . 
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PORTICO   SUGERIDO 

Esquemático  

DETALHE DO CÁLCULO ESTRUTURAL  DOS  BANZOS 

 

Dimensionamento de peso conforme item  3.2  da planilha . 

 

 

Detalhes importantes para nivelamento e adequações da laje a ser executada. 

 

                   O projeto básico do pórtico será definido conforme informações acima , onde , a base de fixação será 
em concreto armado  com fixação de base de fixação e colunas metálicas  em destaque medindo 50x50cm(b)   
cada pilar  , com altura livre h= 2,70 m .  Sobre as colunas será fixado (pilares) será instalado  outra treliça  em 
chapas reforçadas medindo de largura 20cm e altura de 1,00 metro.   
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 Observação  : 
                 “ A   descrição  dos materiais , onde , o dimensionamento atende o calculo  conforme 
demonstração  do   detalhamento   estru tural  analítico . O material será preparado  para pintura  utilizando o 
mesmo padrão da ponte .  

 
 

 

Seção dos pilares dos pórticos  devem atender  o croqui anexo . 
 

                   

Nesta  viga deverá ser   fixada  chapas  indicativas  de velocidade na ponte , peso maximo do veiculo ( PBT ) , 

telefone para denuncias e  a altura máxima do veiculo ( LIMITADOR DE ALTURA PARA PASSAGEM ).  O 
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Pórtico será  instalado com o vão de 7,5 metros entre eixos das colunas . A base de concreto armado deverá ser 
apoiada sobre  estacas brocas devidamente  calculadas . A estrutura metálica de cada coluna de sustentação do 
pórtico será confeccionada com  chapas metálicas  com cantoneiras  de 3” reforçadas . com travamentos  e 
cantoneiras nas mesmas dimensões .  A fixação será com proteção de gabiões no padrão definido do projeto  e 
croqui anexo .  

            Conforme levantamento e calculo para o projeto incluindo  pilares e vigas dos 02(dois) porticos , será 
utilizado o quantitativo de aço trabalhado de 996,60 kg .  

Os serviços serão executados conforme acabamento da estrutura da ponte .  A localização de cada pórtico será 
conforme planta de localização nas entradas da ponte .  O trabalho  contará com o apoio do serviço de segurança 
do Município , onde , será necessário a importante parceria da comunidade para participar do sistema de 
denuncia contra os vândalos presentes na região .  Os pórticos serão instalados para limitar a altura impedindo o 
acesso de caminhões, ônibus e outros veículos pesados sobre a estrutura.  

Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.  Para os 
equipamentos destinados à movimentação do pessoal serão exigidas condições especiais de segurança , será 
construído o corrimão  metálico que irá garantir a passagem do pedestre .   O serviço atende também à solicitação 
das pessoas que trafegam pela ponte . O GUARDA-CORPO traz segurança para pedestres, ciclistas, 
motociclistas e motoristas.             

 ( ver modelo abaixo):  
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          O GUARDA-CORPO que funciona também como guarda-corpo foram projetados para serem fixados 

no piso (laje de concreto armado) . Serão montados em módulos conforme imagem ilustrativa . É um tipo que 

oferece segurança  para os usuários , especificado em planilha orçamentária .      

                        

Sergio Alves de Araujo 

Eng.  Civil  
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ANEXO  04 :    EXECUÇÃO  DE FORMAS   E   LAJE .                  

Uma das principais vantagens do SISTEMA PROJETADO  A SER EMPREGADO  NAS OBRAS DA PONTE 

DA CARMELITA  ,   é a  redução do escoramento misto de orçamento muito significativo para o custo da 

obra,  eliminação a grande  parte  de escoras  durante a concretagem da laje que será executada in loco com 

espessura media de 20 cm e largura de 5,00(cinco) metros , numa extensão de 104,00 metros  , 

possibilitando a realização simultânea de etapas da construção, o que significa redução de custo geral.                   

É um sistema no qual chapas de aço perfiladas têm dupla função: atuam como fôrmas  no momento da 

execução da laje de concreto  e possuindo outra função , funcionando como armadura positiva após a cura do 

concreto , isto porque as formas serão fixadas na estrutura metálica da ponte , facilitando todo escoramento e 

a aplicação do concreto armado sobre a forma .           Assim  é  um sistema  técnico a ser utilizado 

funcionando como  uma solução complementar ,   também conhecida como laje mista ou  laje  colaborante.  

Independente da denominação, a tecnologia é considerada uma alternativa para racionalizar etapas da obra e 

reduzir prazos de execução , com grande resultado no custo e com garantias de segurança 

 .  

DETALHE DA FORMA E LAJE DE CONCRETO ARMADO 

 

 

  As vantagens do desenvolvimento deste sistema  são diversas, sendo que a primeira vantagem  esta com 

os fabricantes dos materiais , que alem de contribuir para detalhes da execução dos serviços , comprometem  

a acompanhamento técnico in loco .  
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                  Uma das principais vantagens  é  a  eliminação parcial  de escoras durante a concretagem da laje 

, possibilitando a realização simultânea de etapas da construção da laje que e estreita  e muito longa . Sendo 

necessário o uso de escoramento  o trabalho e custo é diferente  de uma laje convencional, em que se forma 

um verdadeiro paliteiro, o que inviabilizaria o nosso projeto considerando  que existe o rio e escoramentos 

com mais de 10,00 metros de altura, impedindo qualquer operação e necessidade de outra opção de projeto .  

Neste sistema projetado  após estudos e analise da viabilidade, temos uma única linha de escoramento, 

simulada e comprovada por técnicos  especialistas em produtos estruturais dos fabricantes e revendedores 

do sistema 

 

 

 .        

FORMAS METALICAS AUTOPORTANTES  PARA CONCRETAGEM 

                                  

               Os fabricantes e engenheiros  consultores  comprovam  as vantagens  dos perfis metálicos auto-

portantes funcionarem como plataforma de trabalho, permitindo aos funcionários trafegarem com segurança, 

oferecendo nesta fase uma grande segurança para a mão de obras executora da obra . Outra vantagem do 

sistema  e a atuação, pelo sistema atuar como um diafragma horizontal, travando toda a estrutura.   Ainda, 

por ser uma opção mais adequada do ponto de vista da sustentabilidade,  pois,  gera menos entulho e sobras 

de material.    A fôrma não é descartada,  ela é transformada em parte da estrutura , reduzindo portanto os 

itens de limpeza , custo geral de mão de obra e principalmente o custo do escoramento .  

                O sistema  adotado pelo projeto utilizando a aplicação da tecnologia de laje colaborante é ampla , 

sendo indicada para o projeto da ponte e outros  projetos industriais, residenciais e comerciais, sendo muito 

utilizado para as obras de edifícios de múltiplos andares, mezaninos, ampliações e obras em que há 

restrições de espaço no canteiro.  
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DETALHES DA FIXAÇÃO DA FORMA METALICA 

                  O sistema  é composto basicamente por chapas de aço galvanizado em formato trapezoidal, 

concreto de resistência mínima à compressão conforme  dimensionamento  e malha antifissuração (tela 

soldada).    Para que o conjunto funcione adequadamente, os perfis têm na superfície ranhuras e reentrâncias  

destinadas a favorecer sua adesão com o concreto usinado .  As empresas especializadas na solução 

fornecem além das chapas  metálicas, acessórios tais como arremates e tapa-ondas, necessários para 

garantir a estanqueidade do concreto.  Para isso, mas principalmente para assegurar a máxima eficiência do 

sistema, recomenda-se  pensar na sua utilização na concepção de  projetos ousados ou com detalhas 

especiais de dificuldade .   A adoção nessa fase permite que seja feita uma modulação adequada da 

estrutura, de forma a dispensar  os escoramentos. 
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               O mercado brasileiro disponibiliza varias espessuras de chapas , sendo que para o projeto da 

Ponte da Carmelita foi projetado e orçado a espessura de  chapa de 1,25 mm. 

 

 ESQUEMA  DE TRABALHO A SER UTILIZADO NA PONTE 

             A  fôrma é fixada na estrutura é definida a partir do vão sem escoramento e da resistência da laje 

mista pretendidos, no projeto da ponte foi considerado  a aplicação de concreto usinado de 25 Mpa e uma 

espessura de laje de 20 cm . Os trabalhos e dimensionamentos foram considerados corretos e  aprovados 

para a execução do projeto .  

 

Sergio Alves de Araujo 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  -  PROJETO  BÁSICO  030 / 2019 

                

  PROPRIETÁRIO :         PREFEITURA  MUNICIPAL DE   SACRAMENTO FOLHA Nº:  

OBRA: PROJETO PONTE DA CARMELITA DATA  :  OUTUBRO   / 2019 

LOCAL:   PONTE DA CARMELITA  - RIO ARAGUARÍ - MG. FORMA DE EXECUÇÃO:  

REFERENCIA  :        SINAPE/ SETOP /COMPOSIÇÃO 

  DIRETA 

( X ) INDIRETA 

PRAZO DE EXECUÇÃO :   04 (quatro) MESES LDI 27,00% 

  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UN. QUANT 

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL 

1   
INSTALAÇÕES  E SERVIÇOS 

PRELIMINARES  
          

1.1 
SETOP     

IIO-PLA 

Fornecimento e instalação de 

placa de obra conforme 

exigencias do CREA e 

Municipio com identificação  

da obra. 

m2 2,00 245,15 311,34 622,68 

1.2 
COMPO -  

SIÇÃO  

Limpeza  geral do local  em 

estrutura em especial da 

estrutura metalica  e canteiro 

de obras. 

m2 208,00 15,00 19,05 3.962,40 

1.3 
DEER/MG  

SETOP 

Barracão  de pessoal , com 

vestiario e area de 25,41 m2 , 

incluindo mobiliario para até 

30 homens . 

cj 1,00 8.533,23 10.837,20 10.837,20 

1.4 
DEER/MG  

SETOP 

Locação de  Conteiner para  

escritorio com largura  de 

2,30m e comprimento de 6,0 m 

, COM ISOLAMENTO 

TERMICO  E  PARA REFEIÇÃO 

MÊS 2,00 659,76 837,90 1.675,79 

1.5 
DEER/MG  

SETOP 

Limpeza manual do local com 

raspagem superficial , roçada 

e pulverização de inseticida 

m2 520,00 4,80 6,10 3.169,92 

    SUBTOTAL         20.267,99 
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2   

INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

DE OBRAS  

          

2.1 
COMPO -  

SIÇÃO  

Locação de gerador trifasico , 

fator potencia 0,80 ,  regulador 

de tensão incorporado, tanque 

280 litros, motor diesel  com 

100 kva  

dia 75,00 350,00 444,50 33.337,50 

2.2 
COMPO -  

SIÇÃO  

Locação de guindaste para 30 

ton.  , com equipamento 

possuindo indicador momento  

de carga , peso total maximo 

de 30 ton. e altura com lança 

retraida (do solo) de 10,00 

metros. 

dia 45,00 920,00 1.168,40 52.578,00 

2.3 
COMPO -  

SIÇÃO  

Locação de  plataforma e 

andaime (pintura , solda,etc) 
dia 75,00 140,00 177,80 13.335,00 

2.4 
COMPO -  

SIÇÃO  

Despesas e demais serviços 

com  veiculo de transporte ,  

alimentação e  hospedagem  

de pessoal  .  

dia 75,00 400,00 508,00 38.100,00 

2.5 
COMPO -  

SIÇÃO  

Despesas  e  demais  serviços  

com equipe tecnica incluindo 

engenheiro  responsavel 

tecnico executor(tempo 

integral na obra) no periodo  

estrutural . 

dia 75,00 385,00 488,95 36.671,25 

2.6 
COMPO -  

SIÇÃO  

Retirar as placas de concreto 

existente na ponte(h=0,20m ; 

L=1,00m e c= 4,00m )  , 

pesando aproximadamente 

1.920 kg, e depositar no 

canteiro moderadamente para 

serem reaproveitadas pelo 

Municipio . 

dia 3,00 920,00 1.168,40 3.505,20 

    SUBTOTAL         177.526,95 

3   
SUPERESTRUTURA  

METALICA 
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3.1 
COMPO -  

SIÇÃO  

Reforço em diagonais e 

montantes da estrutura 

treliçada da ponte , utilizando 

cantoneira indicadas para 

reforço da estrutura da ponte 

conforme laudo tecnico da 

UFU ( ver  relação no laudo) e 

fixação dos tirantes  

kg 2.971,00 11,20 14,22 42.259,50 

3.2 
COMPO -  

SIÇÃO  

Reforço na estrutura  nos 

banzos  superiores  e revisão 

dos TIRANTES   das vigas 

principais ,conforme detalhes 

in loco  e laudo tecnico  da 

UFU(ver detalhes laudo) 

Kg 4081,00 11,20 14,22 58.048,14 

3.3 
COMPO -  

SIÇÃO  

Pintura de toda estrutura 

conforme detalha (ANEXO 

02=PINTURA GERAL NA 

ESTRUTURA), incluso fundo 

preparador ,pintura porticos e 

guarda-corpo 

M2 1976,00 42,37 53,81 106.328,36 

3.4   SUBTOTAL          206.636,01 

4   
MESO ESTRUTURA E 

PEGÕES  E CORTINAS 
          

4.1 
COMPO -  

SIÇÃO  

Forma tipo "TELHA FORMA 

COLABORANTE" incluindo 

laterais da laje de concreto 

(e=20cm) e(Largura = 

104,00x5,00=  520,00m2)  + 

altura =(2x0,20x104,00=41,60 

m2)   =561,60 m2 

m2 561,60 126,00 160,02 89.867,23 

4.2 

SINAPE 

92783 

/COMP. 

Armação de ferragem 

estrutural para laje de 

concreto  com espessura de 

20 cm  

kg 12400,00 8,00 10,16 125.984,00 

4.3 
COMPO -  

SIÇÃO  

Acessorios para fixação de 

formas tipo fixador 

longitudinal para telhas forma 

, fixador para costura ,rufos 

AL(GSG  16 ), rufo CD(GSG 16) 

, rufo AS( GSG20)  

m2 78,00 160,53 203,87 15.902,10 
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4.4 
COMPO -  

SIÇÃO  

Concreto usinado bombeado 

do tipo Fck=25,00 Mpa  para 

execução de laje de piso da 

ponte. Inclui  deslocamento  

de bomba até a obra com 

DMT=  100 KM 

M3 109,20 395,00 501,65 54.780,18 

4.5 
COMPO -  

SIÇÃO  

Fornecimento e instalação de 

guarda-corpo de  aço 

reforçado com PADRÃO SEDS 

E DER 

m 208,00 305,43 387,90 80.682,39 

    SUBTOTAL          367.215,90 

5   
CONSTRUÇÃO  DE  

PORTICOS E  GABIÕES 
          

5.1 
COMPO -  

SIÇÃO  

Fornecimento(estrutura 

completa)  e instalação( 

fundações com concreto 

armado  de PORTICO 

ESTRUTURAL LIMITADOR DE 

ALTURA nas entradas da 

ponte , conforme detalhes no 

ANEXO 03.( inclui chapas e 

placas    indicativas pintadas  

de altura de passagem na  

ponte ) . 

cj 2,00 12450,00 15.811,50 31.623,00 

5.2 
DEER/MG  

SETOP 

Muro de arrimo em gabião 

caixa com tela galvanizada, 

revestida com PVC ( inclui 

revestimento e fornecimento 

de todos materiais )(area = ( 

2,00x1,00)+(1,00x0,50m) e 

comp= 15,00m(cada) = 37,50 

m3x4=                  150,00m3 

m3 150,00 354,55 450,28 67.541,78 

5.3 
DER/MG  

SETOP 

Fornecimento e instalação de 

placa em aço carbono com 

pelicula refletiva ( grau tipo I) 

medindo  4,00mx1,00m fixada 

na parte superior do portico 

indicando limitemaximo de 

altura e peso total maximo 

permitido. 

m2 8,00 345,34 438,58 3.508,65 
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5.4 
DER/MG  

SETOP 

Fornecimento e instalação de 

placa em aço carbono com 

pelicula refletiva ( grau tipo I) 

medindo  2,00mx1,00m fixada 

nas Rodovias  de acesso a 

ponte e nas proximidades da 

ponte nos acessos, indicando 

limite  maximo de altura e 

peso total maximo permitido.( 

total  = 04 placas de 

2,00mx1,00m ) 

m2 8,00 345,34 438,58 3.508,65 

5.5 
DER/MG  

SETOP 

Fornecimento e instalação de 

placas em aço carbono com 

pelicula refletiva(grau tipo I), 

forma circular indicativa de 

velocidade permitida . 

m2 0,50 332,56 422,35 211,18 

    SUBTOTAL          106.393,26 

                

    TOTAL  GERAL        878.040,11 

    
TOTAL  GERAL   R$ = 878.040,11 (  OITOCENTOSE SETENTA E OITO MIL, QUARENTA 

REAIS E ONZE   CENTAVOS ) 

    eng. Responsavel tecnico   

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE   SACRAMENTO                                                                                                                                                                                                      
Sacramento ,   10   OUTUBRO   de   2019            
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA:               

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SACRAMENTO 

     VALOR   ESTIMADO  DA OBRAS   R$ 878.040,11 
DATA:   10 DE  

OUTUBRO /2019 

OBRA:   PROJETO PONTE 

DA CARMELITA 
LOCAL: RIO ARAGUARÍ PRAZO  =  04 MESES 

ITE

M 
ETAPAS/DESCRIÇÃO 

FÍSICO/ 

FINANCEIRO 

TOTAL  

ETAPAS 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4       

1 
   OBRA  DA PONTE DA 

CARMELITA 

                  

                  

1 

INSTALAÇÕES E 

SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

Físico % 2,31% 2,31%             

Financeiro 20.267,99 20.267,99             

2 

INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRAS 

Físico % 20,22% 50,00% 25,00% 25,00%         

Financeiro 177.526,95 88.763,47 44.381,74 44.381,74         

3 
SUPERESTRUTURA 

METALICA 

Físico % 23,53% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%       

Financeiro 206.636,01 61.990,80 61.990,80 41.327,20 41.327,21       

4 
MESO ESTRUTURA E 

PEGÕES E CORTINAS 

  41,82% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%       

  367.215,90 110.164,77 110.164,77 73.443,32 73.443,04       

5 
CONSTRUÇÃO DE 

PORTICOS E GABIÕES 

Físico % 12,12% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%       

Financeiro 106.393,26 31.917,98 31.917,98 21.278,65 21.278,65       

    
                  

                  

    
                  

                  

  
                    

                  

TOTAL 

Físico % 100,00% 35,66% 28,30% 20,55% 15,49%       

Financeiro 
R$ 878.040,11 

R$ 

313.105,01 

R$ 

248.455,29 

R$ 

180.430,91 

R$ 

136.048,90 

      

                      

                      

  
  

    
    

Observações

:         

  

 assinatura do 
engenheiro responsável 
técnico pelo cronograma   

CREA   
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MODELO DE PROPOSTA 

 
(Papel Timbrado da Empresa) 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu responsável legal, o(a) Sr(a). 

_______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° 

___________________, apresenta, abaixo, sua proposta para a contratação de empresa especializada em 

Obras de Estrutura Metálica e Concreto com conhecimento técnico a serem utilizados da NBR 6118, NBR 

8800, NBR 10.735 e demais procedimentos para execução da reestruturação da Ponte Angela Magdalena 

Scalon sobre o Rio Araguarí, conforme projeto básico 030/2019 e anexos, declarando estar de acordo com as 

normas e condições da TOMADA DE PREÇOS Nº        e com a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 

01. PREÇOS 

CODIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. CUSTO 

UNITÁRIO 

BDI PREÇO 

TOTAL 

        

        

        

    TOTAL 
GERAL 

   

“Discriminar conforme a Planilha Orçamentária oferecida pela Administração 

02. Valor global de R$.               (                   ). 

 
03. O prazo total para execução do Objeto é de até    (         ) dias a contar da data de assinatura do contrato. 
 
04. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 

5 . O pagamento será realizado ao final de cada etapa da obra, conforme emissão do boletim de medição, 
após a conclusão de cada etapa, o Município realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias. 
 

5.1 - Deverão estar incluídos nos preços, todos os demais serviços inerentes e não mencionados, para a 
perfeita execução dos serviços. 

 
5.2 - Os pagamentos somente serão liberados ao contratado, após apresentação de documentos de quitação 
das obrigações sociais (INSS e FGTS), bem como a folha de pagamento dos funcionários da empresa 
executora da obra, e fiscais (ISSQN) juntamente com a medição e a nota fiscal, da qual já deverá constar a 
retenção do ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), se devido for. 
 

 

(assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES, 

SOB PENA DE INABILITAÇÃO 

 

 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

  

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

 

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, em especial o disposto no art. 9º da normativa retromencionada. 

 

 

________ de _________________ 2019. 

   (Local)         (Data)   

 

 

Representante Legal:_______________________________ 

Cargo:_________________  

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO II 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

 

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 na TOMADA DE PREÇOS Nº             , 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. 

 

 

________ de _________________ 2019. 

   (Local)         (Data)   

 

 

Representante Legal:_______________________________ 

Cargo:_________________  

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES 

(SOB PENA DE INABILITAÇÃO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

 

 

  

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. 

 

 

________ de _________________ 2019. 

   (Local)                  (Data)   

 

 

Representante Legal:_______________________________ 

Cargo:_________________  

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO IV 

 

 

(MODELO) CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

 

 

 

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 ao Município de Sacramento (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 TOMADA DE PREÇOS 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). 

 

 

 

________,________________, de 2019.           

   (Local) (data)                                  

 

 

 

____________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO V 

 

 

 

(MODELO) RENÚNCIA 

 

 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 
Declaramos, na forma e sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações que, estando nossa empresa 

habilitada, não pretendemos recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos da 

habilitação preliminar do Processo Licitatório em epígrafe, renunciando, assim, expressamente ao direito de recurso e ao 

prazo respectivo e concordando com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura do envelope de 

propostas das licitantes habilitadas. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

________ de _________________ 2019. 

   (Local)                  (Data)   

 

 

Representante Legal:_______________________________ 

Cargo:_________________  

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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MODELO I 

 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

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. 

________ de _________________ 2019. 

   (Local)        (Data)   

 

Representante Legal:_______________________________ 

Cargo:_________________  

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARIMBO CNPJ 
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MODELO II 

 

 

MODELO ATESTADO DE VISITA 

 
 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 
 
 

A T E S T A D O 

 

 
 A Prefeitura Municipal de Modelo, estabelecida ........................................ – Centro – Modelo/MG, 

inscrita no CNPJ sob o número ........................., ATESTA que o representante 

_______________________________________________________ da empresa 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o número 

_________________________________________, 

estabelecida_______________________________________________________, visitou o local onde deverá 

ser prestado o serviço, no Município de ____________, atendendo a Tomada de Preços nº _____/____, 

Processo Licitatório _____/____, sendo observados todos os dados e elementos que possam ter influência 

nos desenvolvimentos dos trabalhos. 

 
 Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 

XXXXXXX -MG, ____ de ______________ de _____. 
 
 
 
 
 

Secretaria da Fazenda e Administração 
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MODELO III  

 

MODELO DE DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

EDITAL Nº 123/2019                

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 156/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019    

 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, estabelecida à 

_________________________________________________________, representada por 

_________________________ (qualificação completa), declara, expressamente, que opta por não realizar 

visita técnica ao local de execução do objeto, assumindo todo e qualquer risco por esta decisão, bem como a 

responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que possam se dar em virtude da não realização da 

visita técnica. Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os serviços de acordo com o prescrito no 

edital e documentos em anexo, sendo tal declaração e manifestação fiel de sua livre vontade. 

 

 

_______________, ______ de _________________ de _____. 

 

 

 

Assinatura do responsável________________________________________________ 

                              CPF Nº: 

(A assinatura deverá ter firma reconhecida) 
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                      MINUTA DE CONTRATO 

 

MUNICIPIO DE SACRAMENTO, pessoa jurídica com sede à Praça Monsenhor Saul Amaral, nº 512, Bairro 
Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.140.764/0001-48, neste ato devidamente representada 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 denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, 
 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi 

autorizada pelo processo de licitação nº. 156/2019 - modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2019 e que 
se regerá pela Lei Federal nº.8.666/93, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada em Obras de Estrutura 
Metálica e Concreto com conhecimento técnico a serem utilizados da NBR 6118, NBR 8800, NBR 10.735 e 
demais procedimentos para execução da reestruturação da Ponte Angela Magdalena Scalon sobre o Rio 
Araguarí, conforme projeto básico 030/2019 e anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - MÃO DE OBRA E MATERIAL 

2.1 - A obra será executada por empreitada global e a contratada ficará responsável por todos os encargos e 
serviços especificados no projeto básico, planilha orçamentária e anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES 

3.1 - Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, a Contratante pagará ao Contratado a importância de 
R$.   (      ). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será realizado ao final de cada etapa da obra, conforme emissão do boletim de medição, 
após a conclusão de cada etapa, o Município realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias. 
 

4.2 - Deverão estar incluídos nos preços, todos os demais serviços inerentes e não mencionados, para a 
perfeita execução dos serviços. 

 

4.3 - Os pagamentos somente serão liberados ao contratado, após apresentação de documentos de quitação 
das obrigações sociais (INSS e FGTS), bem como a folha de pagamento dos funcionários da empresa 
executora da obra, e fiscais (ISSQN) juntamente com a medição e a nota fiscal, da qual já deverá constar a 
retenção do ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), se devido for. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  

5.1 – A vigência do presente instrumento será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato, 
com efeitos a partir de sua publicação. 

 

5.1.1 - O prazo para prestação dos serviços ora contratado será de até 120 (cento e vinte) dias, a contar do 
recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 - Os serviços serão executados pela Contratada, de acordo com as normas técnicas legais vigentes bem 
como as condições e garantias técnicas exigidas. 
 

6.2 - Este contrato será executado em regime de empreitada por preço global. 

 

6.3 - Os serviços deverão seguir as orientações do projeto básico, planilha orçamentária, detalhamentos e 
seus anexos, que são partes integrantes e complementares deste contrato. Qualquer alteração só poderá ser 
efetuada mediante acordo com o técnico responsável. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 -  DA CONTRATADA: 
7.1.1 – Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais 
ou pessoais causados pela contratada, seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros; 
7.1.2 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e estimativa dos preços, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado inicialmente; 
7.1.3 – Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como as condições de habilitação e qualificação exigida para a contratação; 
7.1.4 – Cumprir o cronograma de execução dos serviços, justificando sempre eventuais atrasos. 
7.1.5 – Executar os serviços em regime de empreitada de mão de obra global; 
7.1.6 – Obedecer às exigências contidas em projeto e anexos; 
7.1.7 – Acompanhar a execução dos serviços de acordo com o proposto no projeto e anexos; 
7.1.8 - Fornecimento de mão de obra especializada e qualificada; 
7.1.9 - Fornecer materiais conforme especificados no Projeto e seus anexos; 
7.1.10 - Responsabilidade pela segurança dos empregados durante o período da obra; 
7.1.11 - Todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: Pessoal; 
Obrigações Trabalhistas; Obrigações Previdenciárias, Fiscais, Securitárias e etc., correrão, exclusivamente, 
às custas do proponente vencedor. 
7.1.12 – Indicar pessoa encarregada para dirigir a execução dos trabalhos; 
7.1.13 – Entregar a obra totalmente limpa 
7.1.14 – Priorizar o emprego técnicas, métodos e substâncias sustentáveis, e em consonância à legislação 
ambiental em todas as suas esferas, evitando as que comportem risco para a qualidade de vida e o meio 
ambiente. 
7.1.15 - Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos e entidades públicas financiadoras deste objeto, 
bem como dos órgãos de controle interno e externo a seus documentos e registros contábeis. 
7.1.16 - Manter afixada, durante toda a execução da obra, placa com identificação do empreendimento. 

 

7.2 -  DA CONTRATANTE: 
7.2.1 – Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos, respeitadas as disposições da proposta, do 
presente contrato; 
7.2.2 - Prestar as informações necessárias com clareza, à contratada para execução dos serviços 
contratados; 
7.2.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
7.2.4 - Adotar as medidas solicitadas pela contratada e consideradas necessárias à perfeita execução dos 
serviços; 
7.2.5 - Nomear fiscal para dirimir dúvidas; 
7.2.6 - Dar aceitação dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DAS RESPONSABILIDADES  

8.1 - A Contratada assume, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento 
de materiais em geral, mão de obra, pessoal, transporte, alimentação, hospedagem, seguro, manutenção e 
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados. Responsabilizando-se, também, 
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda por, 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros. 

 

8.1.1 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados de notificação administrativa ao Contratado, sob pena de multa. 
 

8.1.2 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos e obrigações vinculados à Legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo 

cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente ao Contratado, inclusive responsabilidade 

técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 
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8.1.3 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como quaisquer danos causados a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

8.2 - A CONTRATADA se obriga a entregar dentro dos prazos pré-estabelecidos os serviços propostos. Caso 
haja modificação dos quantitativos, estes prazos serão revistos, desde que devidamente aprovados pela 

CONTRATANTE. 
 

8.3 - Caberá à CONTRATANTE, fiscalizar as obras através de profissionais credenciados. 
 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS 

 

9.1 -  DA CONTRATANTE: 

9.1.1 - Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 

9.1.2 - Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos arts. 77 e 78, incisos I a XVII da Lei 
nº. 8.666/93.  

9.1.3 -  Fiscalizar a execução do contrato e dar aceitação à obra,  após o seu  término. 

9.1.4 - Aplicar sanções, motivadas, por inexecução total ou parcial do contrato, bem como por atrasos 
injustificados, 

9.1.5 - Promover acréscimos ou supressões no objeto do contrato, nos limites estabelecidos em Lei, 
calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, ficando o contratado obrigado a aceitá-los, 

9.1.6 - Outros decorrentes da Lei e do regime jurídico dos contratos administrativos. 
 

9.2 - DA CONTRATADA: 

9.2.1 - Manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

9.2.2 -  Ser previamente consultado quando da alteração das cláusulas econômico-financeiras e monetárias, 

9.2.3 - Ser indenizado pelo que houver executado até a data em que for declarada a nulidade do contrato, e 
por outros prejuízos regularmente comprovados, contando que não lhe seja imputável, 

9.2.4 - Pagamentos devidos, quando ocorrer rescisão com base nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZ – DAS PENALIDADES 

 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á 
à contratada as seguintes sanções: 

 

10.1.1 - advertência, 

10.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

10.1.3 - suspensão  temporária  da  participação  em  licitação  na  Prefeitura  Municipal  de  Sacramento – 
MG., pelo prazo de 02 (dois) anos, 

10.1.4 - declaração  de   inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Sacramento – 
MG., na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

10.1.5 - atraso  injustificado do contratado para a execução dos serviços objeto do contrato, sujeitá-lo à multa 
de mora correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia excedente, sobre o valor do contrato. 

10.1.6 - A justificativa referida no ítem 10.1.5, deverá ser apresentada por escrito, antecipadamente à 
Administração Municipal. 
 

CLÁUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 - Cabe ao contratante, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Planejamento, exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases dos serviços contratados e o comportamento do 
pessoal da contratada, sem prejuízo desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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11.1.1 - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação 
e controle a serem adotados pela Contratante. 

 

11.1.2 - A existência e atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva do contratado, no que concerne aos serviços contratados, e as suas conseqüências e 
implicações próximas ou remotas. 

 

11.2 - O contrato terá como Gestor o servidor Sérgio Alves de Araújo Secretário Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos e como  Fiscal, o Engº. Sebastião Garcia Donadelli  Subsecretário de Obras e Serviços 
Urbanos. 
 

 

CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 

12.1 - A despesa do presente contrato, correrá às custas da seguinte dotação orçamentária: 
02.08.26.782.0036.1.038.4.4.90.51.00 – Ficha 468 – Recurso 100, constante do quadro da Lei Orçamentária 
nº. 1.608 de 26 de novembro de 2018, suplementada se necessário e conforme a existência de fonte para 
anulação. 
 

CLÁUSULA TREZE - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

13.1 - Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (redução ou acréscimo), bem como 
prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendida as 
disposições previstas na Lei nº 8.666/93, atualizada. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 
 

14.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 

CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO 

15.1 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no 
artigo 78, incisos I a XVII da Lei Federal nº.8.666/93, sem que caiba ao contratado direito a qualquer 
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO FORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

16.1 - As partes contratadas ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato perante o Foro da 

Comarca da Contratante, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA. Os casos omissos 
serão dirimidos de comum acordo entre as partes com base na legislação em vigor. 
 

16.2 - E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito. 
 
Sacramento-MG., em  XX de XXXXXXXXXXXXX de  2019. 
 
 
Município de Sacramento        
Contratante       Contratado 

 

Testemunhas: 
Nome: 1ª. _________________________________________________ 
 

            2ª. _________________________________________________  
 

 

 

  


