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EDITAL DE LtclrAÇÃo PuaLlce

pRocESSo ADMtNtsrRATtvo DE LlclrAçÃo No: 47t2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS No:02/202í

Serviços de engenharia

Tipo: Ít/lenor Preço.

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

o

t'{'I
f.

{
1)
!,

a

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Complementar no

12312006 e posteriores alterações e Lei Complementar no. 101/00.

Telefone para Gontato: (33) 3246-9066 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL).

Local: Rua Frei lnocêncio, 236. Centro - Prefeitura de São Felix de Minas - MG.

PREÂMBULO

O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público,

inscrita no CNPJ/MF sob n.o. 01 .613.12110001-71, sito na Rua Frei lnocêncio, 236- Centro, nesta
cidade, torna público para ciência dos interessados que atendendo solicitação da Secretaria
Municipal de Obras e Transportes realizará licitação na modalidade tomada de preços tipo menor
preÇo, no dia íí de novembro de2O21, às 09h00, dia e hora em que receberá as propostas e

documentação, com execução indireta e empreitada global, tendo por finalidade o objeto
especificado no item 2 deste edital, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93 e as seguintes
condições:

O Edital poderá ser retirado em copias, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix
de Minas, das 08h00 às 11h00 e das í2h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira, na Sede da
Prefeitura Municipal. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão
ser entregues no protocolo do prédio, na sede da Prefeitura Municipal ou diretamente à CPL, no

endereço supracitado, na forma prevista neste Edital até a data e horário estipulados.

Data da entrega dos envelopes: Até dia I 1 de novembro de 2021, às 09h00.

Abertura dos envelopes: 00 de novembro de 2021, às 09h00, no Setor de Licitações.

1 - DA AUTORTZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1. Esta licitação encontra-se formalizada e autorizada alravés do Processo Administrativo de
Licitação No.47t2021, Tomada de Preços No 0212021, e destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são
correlatos.
í.2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no Quadro de Avisos da Prefeitura,
onde permanecerão disponíveis, juntamente com os demais documentos relativos às fases da
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licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instru
seus elementos para leitura e retirada.

1.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido osamente
examinados pelas licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a
apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de
desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus
itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto neste Edital.

1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, sem a necessidade de qualquer aviso
complementar, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde que não

haja comunicação em contrário.

í.5. O Memorial Descritivo e demais anexos deste edital compõem os elementos necessários e

indispensáveis à formalização das propostas pelas empresas interessadas.

1.6. A presente licitação será integralmente conduzida pelo Presidente da CPL, assessorado pelos

demais membros da Comissão Permanente de Licitação e regida pela Lei no. 8.666/93 e suas
alterações, e, subsidiariamente, pela LeiComplementar no. 12312006 e alterações, e demais normas
pertinentes em vigor, consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatÓrio e seus

anexos e, mediante as seguintes especificações:

2 - DO OBJETO E EXECUÇÃO

2.1. Do objeto

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de ponte em

estrutura mista de concreto com vão de 10,00 X 4,20 metros no Córrego Alto de Mantena, Município

de São Félix de Minas, conforme Convênio de Saída no 1301000830/2021, firmado entre o Estado

de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Mobilidade e o Município

de São Félix de Minas, nos termos deste edital e de seus anexos.

2.2. Forma de execução

2.2.1.4 futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas em

consonância com o Memorial Descritivo (anexo Xlll), constituindo as exigências mínimas a serem

atendidas pela Contratada.

2.2.2. Os aspectos gerais paru a execução dos serviços, considerando a necessidade de

cumprimento do cronograma de execução físico-financeiro, deverão ser acompanhados e

executados em concordância com o Memorial Descritivo (anexo Xlll).

2.3. Do prazo de entrega/execução dos serviços

2.3.1. O prazo de execução contratual será de 03 (três) meses, conforme cronograma físico-
financeiro (anexo X), contados do recebimento de Ordem de Serviço, obedecendo as datas
informadas no projeto.

2.4 Do recebimento do objeto
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2.4.1. Os serviços somente serão recebidos após a verificação da qualidade e
especificações técnicas, procedida a certificação da equipe designada pela
Obras e Transportes.

2.4.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo lnstrumento Contratual.

3 - DA ilr'TPUGNAçÃO AO EDTTAL

3.í. Até 05 (cinco) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão poderá
IMPUGNAR o instrumento convocatório desta TOMADA DE PREÇOS, conforme art.41§ 1o da Lei
Federal no. 8.666/93, devendo mencionar o número da TOMADA DE PREÇOS, o ano e o nÚmero
Co processo protocolando o documento circunstanciado junto à Comissão Permanente de Licitação,

a sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo) no horário das 08h00 às 1 t h00 e das
1 2h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.

3.2. Decairá do direito de IMPUGNAR o instrumento convocatório desta TOMADA DE PREÇOS,
conforme art. 41, § 2o da Lei Federal no. 8.666/93, o LICITANTE que não o iizer até 02 (dois) dias
úteis que anteceder a abertura da sessão pública, devendo o licitante mencionar o número da
TOMADA DE PREÇOS, o ano e o número do processo, protocolando o documento circunstanciado
junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede desta Prefeitura (endereço constante do
preâmbulo) no horário das 08h00 às 1 t h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.

4 . DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.í. Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as
informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas deverão ser
enviados à Comissão Permanente de Licitação no prazo de até 02 (dias) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, manifestando-se preferencialmente por meio eletrÔnico,
:través do e-mail: licitacao@saofelixdeminas.mq.qov.br, ou por carta, no endereço constante do
,-;râmbulo, das 08h00 às 11h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira devendo o

ricrtante mencionar o número da TOMADA DE PREÇOS, o ano e o número do processo.

\, 4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no
mesmo período, serão encaminhadas em forma de Termo de Retificação, ou Termo de
Esclarecimento, às licitantes que tenham retirado o Edital através de e-mail (quando indicado), e
publicadas no orgão oficial do município qual seja: Quadro de Avisos.

4.2.1. Termo de retificação é o documento emitido pela Administração, contendo informações que

impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso de
Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido para entrega dos
envelopes.

4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administração, contendo informaçôes
meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento convocatório que não causem
:lteração na formulação das propostas ou em suas condições, de caráter meramente esclarecedor
,- ;,r complementar, sem necessidade, portanto, de reabertura do prazo inicialmente fixado.

4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária, poderá fazer consultas técnicas
à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos mesmos meios, desde que nâo
impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.
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4.4. As informações e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no Setor de Licitações, quando se
tratar de termo de retificação, serão encaminhados no e-mail da licitante, caso informado.

4.5. A não arguição de dúvidas por parte das licitantes implicará na tácita admissão de que os
elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.

5 - DAS CONDrçÕES PARA PARTTCTPAçÃO

5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e sua não observância ensejará
na sumária desclassificação da proponente.

: ,: poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS as empresas que:

5"2-1. Atendam às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida
para habilitação, constante do item I deste Edital;

5.2.2. Apresentarem condiçôes específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que possuam
experiência comprovada e que atendam a todas as condições mínimas de qualificação exigidas no
Edital na data do recebimento das propostas.

5.3. Não poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS, empresas que estejam enquadradas
nos seguintes casos:

5.3.í. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação,
recuperação judicial, recuperação extrajudicial, consórcios de empresas, e não sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;

5 3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão da
: ,'rrnrstração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem

v -,.rÍi-io as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração
Pública em qualquer de suas esferas.

5.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País

5.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta TOMADA DE PREÇOS:

5.4.1. Servidor de qualquer Orgão vinculado ao Município de São Félix de Minas, bem assim a

empresa da qualtal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

5.5. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições distintas, através
de um único representante.

5.6. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais ou totais do
objeto, salvo de tarefas especificas, devidamente justificadas e com anuência da administração
..'rricipal.

5.7. Apos a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta
de Preços, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permissão para a inclusão ou
apresentação de documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes de habilitação
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ou propostas, exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Lic
lCministração.

5.8. Decorrido o ptazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a participação de
retardatários.

6 - DO CREDENCTAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

6.1. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatorio.

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso uma Licitante
participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em
consideração e serão rejeitadas pelo Município.

6.3. Em data e horário estabelecidos para a realizaçáo da sessão pública desta Tomada de Preço,
a licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso de representante, este

::.,512 comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para
::.;rticâ de todos os atos relativos ao certame.

6.4. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o

credenciado entregará à Comissão:

6.4.1. Documento de identidade de fe pública;

6.4.2. Se represe nta nte ( p reposto/proc u rado r) :

6.4.2.1. Copia autenticada do contrato social;

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante;

6.4.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específicos para
representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da
licitante;

c.1.2.4. Copia da cédula de identidade;

6.4.2.5. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (modelo anexo);

6.4.3. Se dirigente/proprietário:

6.4.3.1. Copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante, no
qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura;

6.4.3.2. Copia da cédula de identidade;

6.4.3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (modelo anexo).

v

7 - DA SESSÃO

7..1. lmpreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente Edital, as
ernpresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de habilitação, bem como, proposta de
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preços, em envelopes lacrados, distintos e não transparentes, com as identifica
externa, de acordo com o subitem 7.2, do Edital, sob pena de não serem aceitos
Permanente de Licitação.

z 2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 01 (um)
:nvelope contendo a documentação de habilitação e 01 (um) envelope contendo a proposta de
preços, indevassáveis, distintos e separados, endereçados à Comissão Permanente de Licitação,
com indicação clara e visível do procedimento licitatório a qual se dirigem, e a denominação da
empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes conteúdos conforme indicação:

ENVELOPE NO Oí
A PREF. MUN. DE SÃO FÉLX DE MINAS
Att. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçOeS
RUA FREI INOCÊNCIO, 236 - CENTRO
CEP: 35.275.000 . SÃO TÉIX DE MINAS'MG
PROCESSO LICITATORIO No: 47 t2021
TOMADA DE PREçOS No: 02t2021
DOCUMENTAçÃO DE HABTLTTAçÃO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE

7.3. Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os volumes
deverão ser rubricados pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa e numerados em ordem

\, crescente (conforme ordem descrita neste edital).

7.4. Nenhum dos documentos e proposta contidos nos envelopes 01 e 02 poderá conter rasuras ou

entrelinhas, considerando para fins de julgamento:

at RASURAS - qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e que impossibilite
ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto, exclusive na numeração de folhas
(desde que não altere o teor do documento), a qual a Comissão caso julgue necessário, poderá
promover nova numeração, a fim de resguardar a integridade da documentação.

b) ENTRELINHAS - qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar, modificar ou corrigir
o que originalmente foi escrito.

7.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartório competente, ou autenticada por servidor do Setor de Licitações, sob
pena de inabilitação.

7.6. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender as disposições
deste Edital.
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ENVELOPE NO 02
A PREF. MUN. DE SÃO TÉIIX DE MINAS
Att. COMTSSÃO PERMANENTE DE LtClrAÇÔES
RUA FREI INOCÊNCIO, 236 - CENTRO
GEP: 35.275-OOO . SÃO TÉUX DE MINAS'MG
PROCESSO LICITATORIO No: 47 t2021
TOMADA DE PREçOS No: 022021
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
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7.7. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipoteses, modificações ou su
propostas ou de quaisquer documentos.

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de Documentação
de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em um único invólucro, desde que no
sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a licitação a que se refere, data e horário
para abertura, sob inteira responsabilidade do licitante.

, S" Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário previstos no
preâmbulo deste Edital não serão recebidos.

8 - DA DOCUMENTAçÃO DA HABTLTTAÇÃO (ENVELOPE No 01)

8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01 (uma) via,
numerados sequencialmente, rubricados em todas as suas páginas por representante legal da
licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o roldos documentos entregues, devendo
ser apresentados:

8.í.1. Em original, ou;

8.1.2. Copia autenticada por Cartório, ou,

8.í.3. Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para
conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou;

8.1.4. Exemplar da publicação em orgão da imprensa oficial

8.2. A documentação exigida deverá estar atualizada,legível e em condições de análise por parte
da Comissão Permanente de Licitações.

8.3. A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente com o número
do CNPJ, e endereço respectivo, conforme abaixo:

8.3.í. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

8.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;

8.3.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser apresentados
em nome da matriz e da filial simultaneamente.

8.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos orgãos da Administração
Fiscal, Tributária e Trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei no 10.52210?
desde que sua veracidade seja confirmada pela Comissão de Licitações.

8.5. A documentação exigida deverá apresentar pruzo de validade até a data limite fixada para a
entrega dos envelopes. Não constando à vigência, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias
da data da emissão.

8.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope no 01

- Documentos de Habilitação), será composta de.

8.6.í. Habilitação Jurídica;
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8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira;

8.6.4. Qualificação Técnica;

8.6.5. Documentação Complementar.

I - DOCUMENTAçÃO RELATTVA À HeerlfflÇÃO.lUnÍDrCA

o

9.1. O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) compatível com o ramo do objeto da Licitação,
emitido pela Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, Estado de Minas Gerais, ou atendimento
de todas as condições exigidas para cadastramento até o 30 (terceiro) dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

9.2. Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou representante legal;

9.3. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

9.5. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

9.6. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.7- Decreto de autorização, êffi se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo orgão
competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado de Registro Cadastral - CRC
compatível com o ramo do objeto da Licitação;

\- 10 . DOCUMENTAçÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

í0.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

í0.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);

10.4. Provas de regularidades com as Fazendas Municipais, das sedes do Licitante e do Licitador;

í0.5. Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa, abrangendo inclusive as
contribuiçôes sociais;

10.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de '1o de maio de 1943, (Certidão Negativa de Débito
Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei no 12.440 de 07 de julho de 2011;

í0.7. Alvará de Licença para Localizaçáo e Funcionamento emitido pelo Município da sede da
empresa proponente, observada sua validade;
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10.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência

23-?e 14desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar no

de dezembro de 2006, deverão apresentar a declaração (modelo anexo).

10.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de

habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal.

11 - DOCUMENTAÇÃO RELATTVA A QUALTFTCAçÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

1 1 t Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
'; üê, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica, ou de execução

.:a:rimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data não inferior a 60 (sessenta) dias.

í1.2. Comprovante de Deposito de Caução de participação;

11.2.1. A licitante deverá apresentar comprovante de recolhimento obtido junto à Tesouraria da
Prefeitura de São Félix de Minas/MG, de Garantia de Proposta, correspondente a 1o/o (um por
cento) do valor estimado para a execução dos serviços, de acordo com o inciso lll do art. 31, da Lei

8.666/93, com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação da proposta, dentre
as seguintes modalidades:

11.2.1.1. CauÇão em dinheiro, com deposito na tesouraria do Município, ou em Títulos da Dívida
Pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

1 1 2.1.2. Seguro-Garantia;

11.2.1.3. Fiança Bancária;

11.2.2. A garantia deverá ser prestada na tesouraria do município, impreterivelmente, até às 16h00
do dia {,01tffi0â'1.

'v 11.2.3. A fim de proteger a Entidade de Licitação, será apropriada a Garantia de Proposta oferecida
quando:

11.2.3.1. A licitante retirar sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na
garantia de proposta, e

11.2.3.2. A licitante vencedora, deixar de assinar o contrato ou não apresentar a garantia de
execução contratual, conforme exigido neste Edital.

11.2.4. A Garantia de Proposta da licitante não vencedora ser-lhe-á restituÍda, mediante
r*querimento no prazo de até 5 (cinco) dias, após a assinatura do contrato pela adjudicatária, ou
apos o período de validade da proposta, valendo o que ocorreu primeiro;

11.2.5. Copia da garantia de proposta deverá fazer parte do envelope de no. 1, correspondente à
.1a FASE/HABILITAÇÃO", devendo ser apresentada em original e copia, inclusive cópia do
deposito, quando se tratar de garantia efetuada por deposito em dinheiro.

í2 - DOCUMENTAÇÃO RELATTVA A QUALTFICAÇÃO TÉCNICA
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12.1. Cerlificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa J
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arqu
(CAU), dentro do seu ptazo de validade, bem como do registro de seu
(Certidão Pessoa Física).
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12.2. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no
CREA, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico - CAT, específica paa a obra referida no
Atestado, comprovando que o profissional indicado para ser o responsável técnico da obra,
executou ou fiscalizou obras equivalente ao objeto desta licitação.

í2.3. lndicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pertencente ao quadro técnico da licitante para o
acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação (Anexo V).

12.4. A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico se fará da
,.te forma.

12.4.1. Empregado: cópia autenticada da "ficha ou livro de registro de empregados", onde se
identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de
Registro de Empregados;

12.4.2. Sócio: cópia do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado;

12.4.3. Diretor: copia do Contrato Social ou alteração contratual, em se tratando de empresa LTDA,
ou copia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima;

12.4.4. Responsáve! Técnico: copia de Certidão emitida por CREA da sede ou filial da licitante
onde constem os profissionais como Responsáveis Técnicos.

12.4.5. Profissional Devidamente Gontratado para Exercer Função Típica do Objeto do
Contrato: cópia do instrumento particular de contrato devidamente assinado.

:r. Declaração de que o licitante, por intermédio de representante legalmente designado e
,.rvrdamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra conforme
raodelo do Anexo Vll - Modelo de declaração de visita técnica.

12.5.1. A vistoria é facultativa, devendo o licitante, caso tenha interesse em realizar a visita, agendá-
la no período de 04111 a 10Í112A21, junto ao Engenheiro Civil Enéias Antônio Ferreira Pinto,
através do telefone (33) 3246-9066.

12.5.1.1 Caso o licitante não realize a visita, deverá apresentar declaração de que conhece e
aceita todas as condições do local para realizar o serviço e que não reclamará que não tinha
ciência de alguma característica ou informação do local, assumindo a responsabilidade caso
ocorra eventuais preiuízos em viÉude de sua omissão na verificação dos locais de
instalação e execução da obra.

13 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

13"í. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do presente edital e
.ros seus anexos, obtendo para si, sob sua propria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as
tnformações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e adjudicação
do serviço, se vencedora da licitação. (Anexo lV);
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14 - PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE 02

(
o
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í3.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado co
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
.;balho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXlll do

r:a Constituição Federal; (Anexo Il!);
70

13.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação,
nos termos do artigo 32, § 20 da Lei Federal no 8.666/93, de que não foi declarada inidÔnea e nem
está suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadualou Municipal, conforme modelo (Anexo
tv);

13.4. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar no 123106, quando for o caso. (Anexo Vl);

13.5. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

Fr. /í3,% f
Õ

'Í4.1. A Proposta de Preços deverá ser assinada pelo responsável legal da licitante, ou pessoa
,êgalmente habilitada (procuração lavrada em Cartório ou particular com firma reconhecida em
Cartorio), em envelope lacrado, identificado com o no 02 em 1 (uma) via, digitada em linguagem
clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e deverá obedecer aos requisitos desta licitação
e ao modelo de Proposta de Preços, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

14.2. Estar datada, assinada e identificada (nome e cargo) em sua parte final, bem como, rubricada
em todas as folhas, pelo representante legal da licitante;

14.3. lndicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas casas decimais.
Preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em moeda corrente Nacional;

14.4. Prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da Licitação;

14.5. Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas necessárias, inclusive
\, custo de materiais, de transportes, de instalações, equipamentos, depreciações, mão de obra,

'^rL',cstos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e
,i;;r pleta remuneração dos serviços;

14.6. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as
disposições deste Edital;

14.7. Serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços simbólicos, irrisórios
(inexequíveis), de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com
distorções sig nificativas;

í4.8. Mesmo que não seja referenciado na proposta, sempre será entendido que nos preços
constantes da proposta, deverão estar inclusos todos os impostos, taxas vigentes na legislação
brasileira, bem como, todos os custos diretos e indiretos, inerentes;

í4.9. A empresa deverá indicar em sua Proposta de Preços os Dados Bancários (Banco, Agência
e Conta Corrente), onde serão creditados os respectivos pagamentos, caso seja vencedora do
certame;
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14.10. Deverá acompanhar a Proposta de Preços planilha discriminada de serviços
e cronograma de execução da obra, sob pena de desclassificação da proposta;

14.'11. As empresas deverão apresentar composição analítica de preços unitários, o BDI adotado e
Composição das Leis Sociais com as discriminações dos percentuais que os compõe.

o\,

,Ç"
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iS.DOJULGAMENTO

í5.í. A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

í5.1.í. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO DOS
CONCORRENTES, e sua apreciação;
15.1.2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo a proposta de
preços, desde que náo tenha havido recurso ou após sua denegação;

í5.í.3. Abertura dos envelopes das propostas de preços, desde que habilitados eiou classificados
na fase anterior, e, desde que transcorrido o ptazo sem interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

15.1.4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o
caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das
-.':postas desconformes ou incompatíveis;

í5.1.5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do edital;

15.2. A Comissão, se julgar necessário ou conveniente, poderá marcar novas reuniões para
prosseguimento e apreciação das Propostas, quando necessariamente, haverá o recolhimento e
rubrica pelos representantes legais das licitantes, das Propostas ainda não apreciadas;

í5.3. A abertura dos envelopes será sempre realizada em ato público, do qual se lavrará Ata
Circunstanciada, assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes;

15.4. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, proceder a promoção de diligência ou
verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente da proposta;

í5.5. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não mais cabe
)esqualificar as licitantes por motivos relacionados com o item, salvo em razáo de fatos
supervenientes ou os conhecidos apos o julgamento;

í5.6. O julgamento das Propostas de Preços será objetivo, devendo a Comissão, realizá-lo em
conformidade com os critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatório e de acordo com os
fatores exclusivamente contidos no Edital;

í5.7. Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas
um único participará de cada sessão. Nestas sessões as empresas licitantes deverão ser
representadas por um representante legal ou Procuradores, estes, munidos da respectiva
procuração lavrada em Cartório ou particular com firma reconhecida em Cartorio;

í 5.8. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer documento
exigido neste editale seu(s) anexo(s)
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16 - DO EXAME DA DOCUmENTAçÃO DE HABTLTTAçÃO

17 - DA APRECTAÇÃO OeS PROPOSTAS DE PREçOS

lr\

16.1. Encerrado o ptazo para recebimento da documentação e das propostas, procederá a

Comissão à abertura dos Envelopes (0í) - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, na presença
dos representantes legais das empresas proponentes, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:

a) ldentificação pessoal do representante legal ou preposto das empresas proponentes;

b) Não será admitido em nenhuma hipotese, o credenciamento de uma mesma pessoa, para
representar mais de uma empresa no mesmo certame licitatorio;

c) Por ocasião da abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação, serão
anunciadas as empresas participantes e outros dados que a Comissão julgar conveniente;
16.2. Aberto o envelope 01 de "Documentação de Habilitação", apenas serão consideradas
habilitadas as licitantes que, à vista da documentação apresentada, satisfaçam as condições fixadas
neste Edital. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de consultar a fonte emissora
quanto à autenticidade dos mesmos;

í6.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão, a fim de que tenha
melhores condições de analisar os documentos apresentados;

í6.3.1. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão Permanente de Licitação e os participantes
terão que rubricar os documentos apresentados e os envelopes lacrados contendo as propostas,
que ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a ocasião da reabertura da
sessão;

16.4. Apos a análise e julgamento pela Comissão, se proclamará o resultado da habilitação no final
da propria sessão inaugural do certame;

16.5. Apos a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. (§ 6o, do arl. 43, da Lei 8.666/93);

í6.6. Os envelopes contendo as Propostas de Preços (quando for o caso) das empresas
INABILITADAS ficarão disponíveis para retirada dos representantes legais das licitantes, pelo
período de 30 (trinta) dias apos a abertura dos envelopes apos esse período, não havendo interesse
por parte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob a guarda da Comissão, serão
destruídos.

17.1. Proclamado o resultado da habilitação, sem interposição de recursos, ou após sua denegação,
serão abertos os envelopes de Propostas de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos
representantes das interessadas para vistas, juntamente com a Comissão, quando se passará à
análise e julgamento das mesmas;

'17.2. Çritério para fins de julgamento da Proposta;

1 7.3. Desclassificação:

17.3.1. Serão desclassificadas as licitantes, cujas propostas não satisfaçam as exigências do edital,
bem como:

17.3.1.1 Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;
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17.1.L 2. Serão consideradas excessivas as propostas cujos valores unitários
valores constantes das planilhas orçamentárias em anexo (Anexo Xl) ou

o

í('
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(trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais, noventa e sete centavos ou

com preços unitários excessivos, de valor zero ou manifestamente inexeq uíveis, assim

considerados aqueles que não venham a ser comprovados através de documentação que

demonstre que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de

produtividade são compatíveis
44, § 3o da Lei 8.666/93;

com a execução do objeto, exceto paru a hipotese prevista no art.

17.3.L 3. Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente inexequíveis,

as propostas cujos valores sejam inferiores a 7Oo/o (setenta por cento) do menor dos seguintes

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

básico da Prefeitura; ou

i:) Valor orçado pela Prefeitura;

f ?"4. Aquelas propostas que não atenderem às exigências do Memorial Descritivo (anexo Xlll) e do

ato convocatório, não apresentarem cotação de qualquer dos itens dos serviços ou preços

inexequíveis serão desclassificadas;

í7.5. Serão desclassificadastambém as propostas que se apresentarem com omissões, rasuras,

entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos, irrisÓrios, de valor zero ou

incompatíveis comprovadamente com os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda

cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores
para avaliação determinados e estabelecidos neste Edital;

17.6. Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta seja inferior
a 8}o/o (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, pata a

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas neste
edital, igual a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da proposta apresentada;

"in.7. O preço unitário prevalece sobre o preço global, se houver divergência.

17.8. Classificação:

17.8.1. Apos o exame das Propostas, a Comissão fará classificação das mesmas, levando-se em

conta o Menor Preço;

17.8.2. Havendo no certame participação de microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas, a mesma poderá usufruir do benefício da Lei Complementar 123106, como previsto
neste Edital;

17.8.3. Caso a licitante, cuja proposta tenha sido a mais vantajosa não esteja enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, será dada preferência na contratação à
empresa assim enquadrada, sendo observado o seguinte procedimento:

17.8.4. Serão consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas cujos valores sejam iguais ou superiores em até 10o/o

íCez por cento) à proposta mais vantajosa;

17.8.4.1. Ocorrendo a situação descrita no subitem anterior, a microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas mais bem classificada terá o direito de apresentar nova proposta com o valor
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inferior àquela previamente considerada mais vantajosa, e será considerada
irroposta, caso assim o faça; ! l.'

v

i.8.4.2. Em caso de empate ficto, a Comissão convocará o licitante que faz jus ao exercício do
drreito de preferência para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

17.8.4.3. Se na situação acima a licitante náo fizer uso de sua prerrogativa, serão convocadas as
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas
estejam de acordo com os parâmetros fixados neste edital, na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito;

í7.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Município poderá fixar às Licitantes o
ptazo de I (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas referidas
no item anterior;

17.10. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de
Preços, não significativos, proceder-se-á às correções necessárias para a apuração do preço final
da Proposta, obedecendo às seguintes disposições:

' ,.:crepância entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;

b) erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;

e) verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que
resultar no menor valor;

17.11. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão em conformidade aos procedimentos
acima para correção de erros, registrado em Ata, inclusive a aceitação por parte do representante'': ,rettante. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções

:e<jidas, sua proposta será rejeitada;

17.12. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para
corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas
ou rasuras;

17.13. Para melhor apreciação das Propostas, a Comissão Especial de Licitação se reserva o direito
de, a qualquer tempo, solicitar às licitantes maiores esclarecimentos e/ou informações e/ou
comprovação dos documentos apresentados e/ou marcar data para correções de falhas meramente
formais;

17.14. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores sendo declarada
vencedora a licitante que ofertar o menor preço;

17.15. Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas, após observado o disposto no art. 30.,
§ 2o., incisos ll e lV da Lei Federal no. 8.666/93 - respectivamente (i) produtos e serviços produzidos

i..'asil e (ii) produtos e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa
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e no desenvolvimento de tecnologia no País - persistindo o empate, o desempate
por meio de (iii) sorteio em sessão pública, procedendo à lavratura de ata circunstan

17.16. Proclamado o resultado final da Licitação, promoverá a Comissão Permanente de Licitação,
a remessa dos autos ao Prefeito Municipal com vistas à deliberação final, dando ciência à empresa
.reinor classificada e promovendo a sua divulgação.

x8 -ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.í. Apos a deliberação final pelo Prefeito Municipal, constatada a sua regularidade, proceder-se-
á a adjudicação do objeto à proponente vencedora e a homologação do procedimento licitatório e,
com posterior divulgação no orgão Oficial;

18.2. O Município adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua essência aos
requisitos do presente Editale seu(s) anexo(s);

\- í8.3. Da publicidade dos atos:

í8.3.1. Da habilitação ou inabilitação, classificação, adjudicação e da homologação dos vencedores,
dar-se-á conhecimento aos licitantes através de publicação de acordo com as normas legais;

18.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
'--, i-iento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caraclerizará o descumprimento

'' : da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e
si;as alterações posteriores;

18.4.1. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo Contratual no prazo
e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual ptazo e condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto a preço, e
assim sucessivamente;

í8.5. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos
termos previstos pela Lei no. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;

18.6. O Município se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as
propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade,
sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento;

,, , Üs Contratos decorrentes deste Edital poderão ser alterados, devidamente justificados,
,;,;i,:orme art. 65, da Lei Federal no 8.666/93;

18.8. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso l, alíneas "a" e
"b" do artigo 73, da Lei Federal no 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos);

í8.9. Na hipótese da Administração não assinar Contrato com a empresa ou com outra, na ordem
de classificação no ptazo de 60 (sessenta) dias, ficam desobrigadas de quaisquer compromissos
assumidos.

19 - GARANTIA CONTRATUAL

í9.í. Para assinatura do Contrato objeto desta licitação será exigida da proponente vencedora, a
título de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma
das modalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.666/1993, à escolha da licitante vencedora:
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a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pÚblica;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.

19.2. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser
feito em agência bancária determinada pela Administração;

í9.3. Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia:

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de
trinta dias;

bi a apolice deverá indicar o Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, como
beneficiário;

c) não será aceita apólice que contenha cláusula contrária aos interesses do Município de São Félix
de Minas, Estado de Minas Gerais;

í9.4. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de trinta dias;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, iarâ o pagamento ao Município de
São Felix de Minas, Estado de Minas Gerais, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838
do Codigo Civil Brasileiro;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto neste Edital;

19.5. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término da vigência do
contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, mediante a certificação
pelo(s) Gesto(es) do contrato de que os serviços foram realizados a contento;

í9.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive
indenização a terceiros, a contratada se obriga afazer a respectiva reposição, no prazo máximo e
improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo Município de São Félix
de Minas, Estado de Minas Gerais;

19.7. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga afazer a complementação
da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Município.

20 - EXTrNçÃO ANTECTPADA DO CONTRATO

iü.1. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo
üontratual;

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, art. 78,
incisos I a Xlll, da Lei Federal no 8.666/93, com suas alterações;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a administração;
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c) Judicial, nos termos da legislação.

21 . DO PAGAMENTO
,Í'

\,

21.1. O pagamento da despesa será efetuado em parcelas conforme Cronograma de Desembolso,
mediante apresentação de planilha de medição, sendo o depósito bancário efetuado após a
atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura, devendo conter no corpo da mesma a

descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da Contratada, desde que os
serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo
imputável ao licitante vencedor;

21.2. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o
pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo
de oagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas;

21.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada para
fins de atendimento das condições de pagamento;

21.4.Ê condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da
Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais);

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

c) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual;

d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal;

e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de "certidão
i:.ositiva, com efeito, de negativa" diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de
;oimplemento;

f) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, correspondentes à última
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

2í.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2í.6. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;

21.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
21.8. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

21.9. Em hipotese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante
da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualizaçáo monetária
até o efetivo pagamento.

22 -DA FTSCALIZAçÃO E RECEBTMENTO DOS SERVTçOS
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22.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso
"b" e § 3o do artigo 73, e inciso llt da Lei Federal no 8.666/93 (Licitações e Contratos Admini

22.2. O Município através de servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Obras e
Transportes acompanhará e fiscalizará o contrato resultante desta Licitação, o qual registrará em
relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na

execução dos serviços e terá poder, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua
imediata correção;

22.3. O aceite dos serviços será realizado por servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de
Obras e Transportes;

22.4.Tanto para fins de fiscalização como para fins de pagamento deverá ser observado os critérios
apontados - no Cronograma Físico-financeiro.

23. DOS RECURSOS

23.1. E assegurado a qualquer proponente, o direito de impugnar os atos praticados pela Comissão
i:rermanente de Licitação, deles recorrer hierarquicamente ou representar, observadas as
disposições do art. 109, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

24 - DAS OBRIGAçÔES Oe CONTRATADA

24.1. Além das Obrigações constantes do memorial descritivo, a Contratada se obriga a atender ao
que segue:

24.1.1. Manter pessoaltécnico e demais componentes à frente dos serviços;

24J.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite
de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei
8.666/93, sendo os mesmos objetos de exame da Assessoria Jurídica do Município;

24.1.3. Comunicar à Contratante, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
\, alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus

,Jeveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo
superveniente;

24.1.4. Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social,
tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o Município ficará obrigado, ainda
que solidariamente, nas relações trabalhistas e contratuais da contratada e seus funcionários, bem
como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com
iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em
virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.

24.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte,
o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução
ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;

24.1.6. Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos
serviços;
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24.1.7. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os
recebimento definitivo;

24.1.8. Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a influência
salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém a fiscalização exigir a qualquer momento, o
aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas;

i,,z 1.9. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
,,,::,:urrnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

25 - DAS OBRTGAÇÕES On CONTRATANTE

25.1. Alem das Obrigações constantes do memorial descritivo, a Contratante se obriga a atender ao
que segue:

25.2. O fiel cumprimento das obrigações pactuadas;

25.3. Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação;

25.4. Aprovar o recebimento dos serviços, após a fiscalização/vistoria e entrega dos mesmos, nas
condições avançadas.

25.5. A prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos serviços,

)l:.6. A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida
publicação no Diário Oficial do Município.

26 - DO PREçO IíÁXIMO E DA DOTAçÃO ORçAMENTÁn|A:

26.1. O Município de São Félix de Minas pagará o preço máximo de: R$ 348.932,97 (trezentos e
quarenta e oito mil, novecentos e trinta e dois reais, noventa e sete centavos) para execução
do objeto da presente licitação;

26.2. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação
orçamentária:

FICHA FONTE

361 21 007 1 .267 821 I 121 .O39.44905 1 00000
Obras e

lnstalações

'124 Outras Transferências de Convênios

100 Recursos Ordinários

: : " DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

27.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatório e vigência
do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

27.2. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento ficar comprovada a existência
de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcíal ou total pelo qual possa ser
responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer as
seguintes penalidades:

27.2.1. Adveftência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou
contratado;
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27.2.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na

sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os segui ntes lim

27.2.2.1. 1}o/o (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizado,

sem prejuízo das demais cominações aplicáveis, na recusa injustificada da licitante vencedora em

assinar o contrato, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações

acordadas;

27.2.2.2.10o/o (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de anulação
:: contrato por culpa da CONTRATADA;

;.i.2.2.3.0,33% (trinta etrês centésimos porcento) ao dia, até otrigésimo dia de atraso, sobre o

valor da etapa do serviço não realizado;

27.2.2.4.0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo;

27.2.2.5. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as

demais sanções previstas na lei;

27.2.2.6. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do

contratado faltoso;

27.2.2.7. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

' i.2.8. Não tendo sido prestada a garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
,rii-etamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta, ou,

ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

27.2.2.9. As multas previstas nãotêm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

v 27.2.3. Suspensão, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro de
Fornecedores do Município de São Felix de Minas, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de:

27.2.3.1. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria
os requisitos de habilitação;
27.2.3.2. Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata, ou

demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
27.2.3.3. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata;
?.7.2.3.4. Não manter a proposta após a adjudicação;
27 .2.3.5. Comportar-se de modo inidôneo durante a realizaçáo do certame, registrado em ata;
27.2.3.6. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realizaçáo do certame;
27.2.3.7. Fraudar a execução do contrato;
27.2.3.8. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato;

27.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, que será concedida quando o contratado ressarci-la
pelos prejuízos resultantes da infração e após decorridos 2 (dois) anos no caso de aplicação de
suspensão;

>!
o
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27.3. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Admi
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante ou
Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal no 8.666/93;

27.4. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa;

27.5. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

27.6. A recusa do adjudicatório em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de participar
de novas licitações pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto a este Município, sem prejuízo das
nenalidades previstas em Lei;

;:r'. í. O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniência administrativa;

27.8. A critério do Município de São Félix de Minas caberá rescisão do contrato, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial quando a contratada:

27.8.1. Rescindir unilateralmente e imotivadamente o presente contrato ensejando o direito, a outra
parte, de cobrança de multa e indenização pelo descumprimento do mesmo no valor de 50%
(cinquenta por cento) do valor total restante previsto à sua plena execução, tendo por base o seu
período de vigência;

27.8.2, Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou;

27.8.3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizaçáo do Município, ou;

27.8.4.lncidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93

. DiSPOSIçOES GERAIS

í'
(

28.í. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá,
durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Permanente
de Licitação, a qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão,
do concurso de peritos visando ao exame de dados, informações ou documentos;

28.2. AAdministração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das
propostas das ofertantes, poderá proceder a alterações concernentes a esta licitação, por sua
iniciativa, fornecendo o corrêspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o
Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e
propostas;

28.3. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva
responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da
Administração;

28.4. As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão Permanente de
Ltcitação, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como diretrizes
expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores;

28.5. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado conhecimento de
quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de dúvidas e suas respectivas
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,, ..,:.:stas, através de publicação no quadro de avisos da Prefeitura e e-mail do
.;;ssarão incontinentes a integrar o presente ato convocatorio;

28.6. A critério da Administração esta licitação poderá:

28.6.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, ou;

28.6.2. Ser revogada, a juizo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, ou;

28.7. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:

28.7.1. A anulação do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93;

?8"7.2. A nulidade do procedimento licitatorio induz a do empenho, ressalvado o disposto na
..:) jüiÇão anterior; e

?8.7.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa;

28.8. Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, com prevalência sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste Edital;

28.9. As notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de resultados
de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de correio eletrônico, (e-mail) ou
fax, em número fornecido pela empresa, sendo o comprovante de leitura/transmissão anexado aos
autos, ou ainda através de publicação no órgão Oficial do Município, qual seja, Q.A.P.

29 . DOS ANEXOS

29.í. lntegram este Edital os seguintes Anexos:

Anexo l: Minuta de Contrato Administrativo;

Â*exo ll - Modelo de Proposta;

Anexo lll: Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 7o da Constituição Federal;

Anexo lV: Modelo de Declaração de Superveniência de fato impeditivo da habilitação e declaração
expressa de que se sujeita às normas do presente edital em todas as fases da licitação;

Anexo V: Modelo de indicação de responsável Técnico;

Anexo Vl: Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo Vll: Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo Vlll: Modelo de comprovante de pagamento da garantia de proposta;

Anexo lX: Modelo de Garantia de Execução Contratual;

Anexo X: Cronograma Físico-Financeiro;

e.nexo Xl: Planilha Orçamentária de Custos;

Anexo Xll: Projeto Básico - Planta;

ç,(,
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Anexo Xlll: Memorial descritivo;

Anexo XIV: Croqui de Localizaçáo',

'àmexo XV: Memoria de Cálculo;

Anexo XVI: Projeto Básico.

outubro de 2021

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - TeI.:(33)32469O66 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.1,zL{OOOL-71'

www. saofel ix. m g. gov. b r

rL.* t! 6 _

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas-MG,



§** ffiffit§H
BH ÊáNH&§ 3

€
a I

('
ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROGESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO No: 4712021

TOMADA DE PREÇOS No:02/202í
Termo de Gontrato No ....../202í

TERMo DE coNTRATo QUE ENTRE sl cELEBRAIU o ruuutcíPlo DE

E A EMPRESA TENDO POR

poR TNTERMÉoto ol SECRETARIA DE EsrADo DE INFRAESTRUTURA E

MOBILIDADE.

O MUNlCiptO DE SÃO fÉUX DE MINAS, Estado Minas Gerais, pessoa jurídica de direito pÚblico

interno, sediada na Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Félix de Minas, inscrita no CNPJ:

01.613. 121!OOO1-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Marcos Alexandre Gonçalves
Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no 1 15.661.376-08, residente na Rua Orquídea no 17 ,

Bairro Planalto, neste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a

Empresa , com sede na Rua- Bairro 

-, 

hâ

cidade de 

-,

registrada no CNPJ /MF sob no 

-, 

neste ato

\í

representada por seu Senhor 

-,

endereço), doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrê
(qualificação e

ncia do Processo

de Licitação N'':47t2021, Modalidade: Tomada de Preços N': 0212021, homologado em 

- 
de

de2021, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei no 8.666 de 21.01.93

e posteriores alterações, à licitação antes citada, proposta da CONTRATADA e às seguintes
cláusulas contratuais:

GLÁUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de ponte

em estrutura mista de concreto com vão de 10,00 X 4,20 metros no Corrego Alto de Mantena,
Município de São Felix de Minas, conforme Convênio de Saída no 1301000830/2021 , firmado entre
o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Mobilidade e

o Município de São Félix de Minas.

1.2. AGONTRATADA declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do
presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e
seguranç4.

clÁusuLA SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo GoUTRATUAL

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo
teor é de conhecimento das partes contratantes: proposta da CONTRATADA, os termos contidos
no edital de Tomada de Preços No. 0212021, além das normas e instruções legais vigentes no País
que lhe forem atinentes.

GLÁUSULA TERCETRA - DO REGTME DE EXECUÇÃO

3.1. O objeto do presente contrato será realizado por preço global.

cLÁusuLA QUARTA - Do pREÇo e coNDlÇÕES DE PAGAMENTo

Rua Frei tnocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEPt35.275-000 - CNPf: O1.613.L21/0O01'-7L
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4.í. Dá-se a este contrato o valor de R$
produtos e serviços previstos na cláusula primeira

(valor extenso), referente
e para sua totalidade do períod om a

cláusula sétima, a serem pagos conforme med
financeiro.

ições condizentes com o cronograma físico-

4.2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Assessoria Jurídica do Município.

4.3. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA, não gerarão direito
a reajuste ou atualização monetária.

4.4. A retenção do ISSQN/INSS na proporção de 40% (quarenta por cento) do valor total dos
serviços será feita através de guia ou direto na nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS

5.1. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação
orçamentária:

FlCHA

361 21 007 1 .267 821 1 1 21 .039.44905 1 00000 Obras e lnstalações
124 Outras Transferências de Convênios
I 00 Recursos Ordinários

cLÁusuLA sExrA - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

6.í. A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com
as metas e fases ou etapas da execução do objeto.

6.2. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário após
a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo
conter no corpo da mesma a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da
lcntratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos serviços, após a

apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato
impeditivo imputável à Contratada.

6.3. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o pagamento
será sustado para que a Gontratada tome as medidas necessárias, passando o prazo de
pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.

6.4. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada para
fins de atendimento das condições de pagamento.

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa Contratada enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
ricitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.7. A CONTRATANTE poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos
os pagamentos à CONTRATADA.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPfr 01,.6Í3.121/000[-71
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6.8. Em hipotese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e
'r, f:iscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atual

, .: efetivo pagamento.

GLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE EXEGUçÃO DA OBRA - O prazo de entrega dos serviços
deverá obedecer rigorosamente o constante do Edital, contados a partir da data de recebimento da
Ordem de Serviço, e ainda conforme cronograma físico-financeiro.

GLÁUSULA otTAVA - Do pRAzo DE vtcÊNcn Do coNTRATo - o presente Contrato terá
vigência a partir do recebimento da Ordem de Serviço, com término de acordo com o cronograma
físico-financeiro.

CLÁUSULA NONA . DAS GARANTIAS

9.1. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente GONTRATO, a
CONTRATADA, prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste
Termo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em
:iinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

9.2. A caução e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do Município de São
Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, lhe será devolvida após o recebimento definitivo dos
serviços, sem quaisquer acréscimos de juros, correção monetária ou qualquer reajustamento,
exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

9.3. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término da vigência do
contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, mediante a certificação
pelo Gestor do contrato de que os serviços foram realizados a contento.

9.4. Se o valor da garantia tor utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive
indenização a terceiros, a contratada se obriga a tazer a respectiva reposição, no prazo máximo e
improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo Município de São Félix
de Minas - MG.

9 5. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a complementação
,: irantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Município de

,i., F:eiix de Minas - MG.

cLÁusuLA DÉctMA - DAS oBRtcAÇÕes oa coNTRATADA

10.í. Alem das Obrigações constantes no Projeto Básico e Edital, a CONTRATADA se obriga a
atender ao que segue.

a) Executar os serviços de acordo com o Memorial Descritivo e condições do Edital, com absoluta
diligência e perfeição, conforme as normas técnicas;

b) Manter pessoal técnico e demais componentes à frente dos serviços;

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de
25o/o (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei 8.666/93,
sendo os mesmos objetos de exame da Assessoria Jurídica do Município;

iÍ1 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteraçôes ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a GONTRATADA de cumprir

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEPz3s.275-000 - cNP|: ot.6t3.t21,looot-71
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:eLrs deveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato, total ou parcialme
superveniente;

e) Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social,
tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o Município ficarâ obrigado, ainda
que solidariamente, nas relações trabalhistas e contratuais da CONTRATADA e seus funcionários,
bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com
iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em
virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução
ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;

g) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalizaçáo, inclusive, prestar informações e esclarecimentos
, andc solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços;

h) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu
recebimento definitivo;

i) Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a influência salarial
do mercado de trabalho local, podendo, porém a fiscalização exigir a qualquer momento, o aumento
ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas;

j) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

k) Entregar toda documentação/produtos referente às diversas etapas, devidamente ordenados e
de acordo com as especificações e prazos constantes no Termo de Referência sob o risco de não
obterem o seu faturamento;

l) Os produtos de cada etapa só serão aceitos pelo Município, quando completos em seus volumes
., números de vias em conformidade com o prescrito anteriormente;

m) Fazer minucioso exame das etapas e seus produtos, de modo a poder em tempo hábil e por
escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para
devido esclarecimento e aprovação;

n) Executar diretamente, todos os serviços contratados sendo vedada a subcontratação, a cessão
ou transferência parcial ou total do objeto.

cLÁusuLA DÉcrMA pRtMEtRA - DAS oBRlcAÇÕes oo coNTRATANTE

1í.í. Alem das Obrigaçôes constantes no Termo de referência e Edital, a CONTRATANTE se obriga
a atender ao que segue.

a) O fiel cumprimento das obrigações pactuadas;
b) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação;

:,,; ,iprovar o recebimento dos serviços, após a fiscalização/vistoria e entrega dos mesmos, nas
;ondições avançadas;

d) A prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos serviços;
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e) A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, seu reg

publicação no órgão Oficial do Município.

cLÁusuLA DÉclMA sEcuNDA - DA FlscALlzAÇÃo

12.1. Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através do Secretário Municipal de Obras e

Transportes, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução dos

serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de

fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

i ?.2. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção'

,rerrficação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE;

12.3. A existência e a atuação da fiscalização da GONTRATANTE em nada restringem a

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto

contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas;

12.4. Caberá a Fiscalizaçào do GONTRATANTE, de servidor lotado na Secretaria Municipal de

Obras e Transportes, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos serviços,

verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela

licitação;

b) Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatÓrio todas as

ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos

seruiços e terão poderes, entre outros, para notificar a GONTRATADA, objetivando sua imediata

tra,rreção;

c) Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações dos serviços, decidir as
questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas
decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;

d) Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatorios aprovados, alteração de
prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à GONTRATADA, precedidas sempre da

anuência expressa do Secretário Municipal de Obras e Transportes;

e) Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à
CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;

f) Solicitar a substituição de qualquer empregado da GONTRATADA que prejudique o bom
andamento dos serviços;

g) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar
i-- fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das imperfeições
verificadas.

CLÁUSULA DÉGIMA TERGEIRA - DAS SANçÕES

í 3.í. A Licitante total ou parcialmente inadimplente poderão ser aplicadas as sanções previstas nos
arts. 86 e 87 da Leifederal no. 8.666/93, conforme o caso, a saber:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;
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b) multas, sendo

bí) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o 30o (trigesimo) dia de atraso, por
injustificadamente não dar início a execução contratual;

b?l 10Yo (dez por cento) sobre o valor do objeto, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir
do contrato ou causar a rescisão contratual;

b3l20Yo (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias,
com consequente rescisão contratual;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com os órgãos
do Poder Executivo, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular,
atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

13.2. A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput, poderá ser cumulada com qualquer
das demais.

í3.3. O valor de multa aplicada será descontado da garantia que houver sido prestada; se for
superior do que o valor desta, além de sua perda, responderá a CONTRATADA pela diferença, que
será descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE, sem embargo deste
rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.

í3.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE.

13.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
previa do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA . DoS DIREIToS Do CoNTRATANTE

í4.í. São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art.58, da Lei 8.666/93, que as
exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO.

14.2. O valor caucionado reverterá integralmente para a GONTRATANTE em caso de rescisão do
CONTRATO por culpa da GONTRATADA, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 80, da Lei
n.o 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via própria a diferença que houver em favor da
CONTRATANTE.

í4.3. O CONTRATANTE descontará do valor caucionado o numerário que bastar à reparação de
danos a que a CONTRATADA der causa na execução dos serviços contratados, hipotese em que
a CONTRATADA deverá em 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o
valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

cLÁusuLA DÉclMA eutNTA - DA FoRÇA MAtoR ou cASo FoRTUtTo

í5.í. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação
vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1o do art. 57, da Lei no 8666/93, que obstem, .^

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel. : (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613 .lZtlOOOl-7: U
r,rww.saofelix.mg.gov.br "l
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MARCOS ALEXANDRE SORDINE GONçALVES
Prefeito

TESTEMUNHAS:

an
§
) tL. a

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

?_

D

ç
c

rrrejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações
CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes,
;ç'starte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o Mu nrcrpro

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe impeçam, mesmo que
temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

GLÁUSULA DÉctMA SEXTA . DA RESGTSÃO

í6.í. O presente CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com os arts.78,79 e 80, da
Lei n.o 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DECITIIA SÉTIMA . DA CESSÃO E TRANSFERÊNCn CONTRATUAL

17.1. O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte, salvo tarefas especificas devidamente justificadas e com anuência da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO . CONStitUirá

encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes
'leste CONTRATO e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Mantena,
Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO que depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

v Nome

CPF

Nome

CPF

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32+69066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.121/0001-71
www. saofel ix. m g. g ov. br
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ANEXO II
i

MODELO PARA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA

-de

de 2021.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
P rocesso Adm i n istrativo de Licitação No :47 I 2021
Tomada de Preços No=0212021

\- Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços

-jrigrafe, para o objeto abaixo discriminado:

Obieto:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de ponte em

estrutura mista de concreto com vão de 10,00 X4,20 metros no Córrego Alto de Mantena, Município

de São Félix de Minas, conforme Convênio de Saída no 1301000830/2021 , Íirmado entre o Estado

de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Mobilidade e o Município

de São Felix de Minas, nos termos deste edital e de seus anexos.

Valor R$
-

':ri?rnos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus

-, i'iexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial

Descritivo.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e

administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da

empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os

descontos eventualmente concedidos.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpJ: o1.613.L21/oooí.-71
www. saofel ix. m g. gov. b r
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Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os serviços pelo

apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ord

expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.

, validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua

apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos

serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que

assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas

Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral

responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as

especificações, normas e padrões desse Edital.

Atenciosamente,

Representante Legal- Nome e Gargo
(razão social, endereço completo, telefone e GNPJ)

Obs.: Deverá ser preenchida em papeltimbrado da empresa oroponente e assinada pelo(s) seu(s)
reDresentante(s) leqal(is) ou procurador devidamente habilitado. caso o proponente não possua
DaDel timbrado poderá preenchê-lo de em papelA4 branco. sem qualquer rasura que impossibilite
seu fiel entendimento com os dados da proponente.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEPt 35.275-000 - CNpf: OL.6LZ.LZL OOO,-71
www. saofelix. m g. g ov. br
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ANEXO lll

tuoDELo DE DECI-ARAçÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 70 DA CF.

Eu nacionalidade, profissão, CPF no

Residente e domiciliado na Rua n.o

na cidade de Estado de neste ato

.'esentante legal da empresa , inscrita no CNPJ

(endereço) DECLARO, para os devidos fins de prova junto ao

Processo Administrativo Licitatorio No: 4712021e para fins do disposto no lnciso XXXIll do art. 70 da

Constituição Federal, lnciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que não

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor

de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente.

de 2021

Representante Legal- Nome e Cargo
lrazâo social, endereço completo, telefone e GNPJ)

Obs.: Deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s)
seu(s) representante (s) leoal (is) ou procurador devidamente habilitado. caso o proponente não
Dossua papel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 branco. sem qualquer rasura que
impossibilite seu fiel entendimento com os dados da oroponente.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 12+69066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6tS.Lztlooot-7í-
www.saofelix. m g. gov. br
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ANEXO IV

Ref. Edital de Tomada de Preços No:0212021

nacionalidade, profissão, CPF no

residente e domiciliado na Rua n.o

na cidade de Estado de neste ato

representante legal da empresa inscrita no CNPJ

(endereço) declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital de Tomada de Preços em pauta e nos respectivos anexos e documentos,

que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à

qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e

demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente total concordância com

a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

üeclara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, § 2o, e Artigo

97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

_de de 2021

Representante Legal- Nome e Cargo
lrazâo social, endereço completo, telefone e CNPJ)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-000 - cNp]: ot.6ts.tztlooot-7í-
www.saofêlix. m g. gov. br
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENTÊNCIA DE FATO TMPEDTTIVO DA HABILITAÇÃO
E DEGLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE SE SUJEITA AS NORMAS DO PRESENTE EDITAL EM

TODAS AS FASES DA LIGITAÇÃO

Eu
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ANEXO V
,

(MODELO)

rNDrcAçÃo Do(s) REspoNsÁvellrs; TÉcNrGo(s) PELA EXECUÇÂO DA OBRA

Ref.: Tomada de Preços No.0212021

NOME

HABTLTTAÇÃO

(Título e no. CREA)

Em atendimento ao edital de licitação da Tomada de Preços em referência, indicamos o(s)
profissional(is) acima para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) da obra, caso sejamos
vencedores da licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e estão
devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados
reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da
região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na execução de
serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores
às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação.

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente
será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de São Félix de
Minas, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s)
preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente
compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal no 8.666/93, com as
respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.

_de de 2021

Representante Legal- Nome e Cargo
lrazão social, endereço completo, telefone e CNPJ)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066- CEP:35.275-000 - CNPf: 0Í^.6í^3.121/000[-71
www. s aofel ix. m g. gov. br
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AN VI

DECLARAÇÃO Oe ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO tto: 4712021

MODALIDADE TOMADA DE PREçOS No:0212021

A empresa... inscrita no CNPJ/MF sob o

N.o............................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).... ""
portador(a) da Carteira de ldentidade no .. e CPF N.o............., DECLARA, pata fins do

disposto'no Processo Administrativo de Licitação No'.47t2021, Modalidade Tomada de Preços

No:.0212021, sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na

presente data, é considerada:

( ) NnICROEMPRESA, conforme lnciso I do art. 3o da LC no' 12312006;

, , i:tVIPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do art. 3o da LC no.12312006.

1-iECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 40 do art.

3o da LC no.12312006.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf : Ot.6t3.12UOOO1,-7t

www. saofelix. m g. g ov. br
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ANEXO VI!

ATESTADo DE vrsrrA rÉcurca

portador do documento no

A

aqui representando a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob no

v

\, Visto

_, atesto sob as penas da Leie para fins licitatorios, que

( ) vistoriei, no dia , todo o local onde serão realizadas as obras constantes do edital

da Tomada de Preços No:0212021, estando ciente de todas as situaçôes inerentes à segurança da

obra, não podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

( ) não vistoriei os locais onde serão realizadas as obras constantes do edital da Tomada de Preços

No'. 0212021, portanto, estou ciente de todas as responsabilidades que poderei arcar.

Assinatura do Responsável da empresa

Assinatura e carimbo - Responsável Município

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-OOO - CNPf: 01.613.12L/OOOI-7L
www. saofe lix. m g. g ov. br
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ANEXO VIII

MODELO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GARANTIA DE A

EU,,TesoureirodaPrefeituraMunicipaldeSãoFélixde
Uin" , iepresentante legal
da Empresa CNPJ
interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS No: 0212021, efet
valor de R$ _,00 , correspo ndente a 1% o izaçáo da
ebra nesta etapa,
de

objeto do presente
de2021, à

PROPOSTA, no dia
da Tomada de Preços No.0212021

çO

mais para o momento, certifico supracitada efetuou o
\7 deposito da garantia

AO

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

ANTONIO BATISTA DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

OBS: A CERTIDÃO SERA EMITIDA PELA TESoURARIA APoS CoNFERÊNCIA Do
DEPOSITO EM CONTA, CONFORME EDITAL.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cÉptBS.27S-000 - cNpf: o1..61.3.tzt/ooot-71
www. saofelix. m g. g ov. br
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ANEXO IX

GARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTTA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

(Local e data)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS - MG
ATT. COMTSSÃO PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO
REF.: PROCESSO LICITATORIO No'. 47 12021

TOMADA DE PREÇOS No: 0212021

; CARTA DE FIANÇA - R$

Prezados Senhores

Pela presente, o Banco , com sede em à Rua............., inscrito no CNPJ
sob o no ............ por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com
expressa renúncia dos benefícios estatuídos no aft. 827, do Codigo Civil Brasileiro, da empresa

........, estabelecida à ............ .., até o limite de R$...... . ( ...........), em
garantia de execução da obra (ou serviço) de .... .... ......., conforme Editalda Tomada de
Preços No. 0212021, junto à Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG.

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de24 (vinte e quatro)
horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigida pela
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipotese de
ser a Prefeitura Municipal de São Felix de Minas compelido a ingressar em juízo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigação assumida por sua Afiançada.

Declara, outrossim, que so será retratável a fiança na hipotese de a Afiançada depositar ou
,.:;iJiar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária, ou por nova Carta de
ir iânÇa, que seja aceita pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas.

Declara, também, que o capitaldeste Banco e de R$ ( .........),
que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança e que o valor da
presente está contido dentro dos limites estabelecidos pelo aludido Departamento.

Declara, ainda, que a presente Fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso
é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil,
aplicáveis em especial à legislação bancária.

Declara, finalmente, que os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fiança
desta natureza, conforme disposto no art. ......., do Estatuto do Banco, publicado no Diário Oficial
em ...../.....1........, tendo sido eleitos pelo conselho de Administração em reunião realizada em
......t......t........

BANCO FIADOR

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPI : Oí..6L3.LZL/OOOÍ-71
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Anexo X
Cronograma Físico-Financeiro

FL._ lq.3

CRONOGRAMA FíSICOf I NAT{CEIRO

PREFBTURA: PREFBTURÂ MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINA§ VALORDOCONVÊMO: S348.932,97 DATA:08/06/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE P0NTE EM ESTRUTURA MISTA DE COi{CRETO

(vão livre í0,0m)

LOCAL: CÔRREGO ALTO DE MANTENA - Próximo a Faz, Do §r. DOL|CO .

CooRDEilADAS: 18. 32', í4" S / 4í0 27' 591V -SÃO FELIX DE ilNAS. PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM CÓDGO ETAPAS/DESCRçÃ0
Fí§ICO/

FINNCEIRO
TOTAL ETAPAS MES 1 MÊs 2 MES 3 MÊS 4 ilÊs 5 MÊs 6

1,0 sERV|ç0s coilPLEMEI{TARES
Fisico % 2,6301 í00,00%

Financeiro R$ 9.183,44 R$ 9.183,44

i NFRA.ESTRUTURA.FUNDAçÃo
Fhico % 35,5301 90,00% 10,000/o

FinanceiÍo R$ 123.968,31 R$ 111.571,48 R$ 12,396,83

MESOfSIRUTURA
Físico % 46,89% 80,00% 20,00%

Financeiro R$ 163.62S,21 R$ 130.903,37 R$ 32.725,84

4.0 SUPER.ESTRUTURA
Físico % 13,41% í00,00%

Financeiro R$ 46.785,58 R$ 46 785,58

5.0 ATERRO COMPACTADO
Fhico %

,l,54%
100,00%

Financeiro R$ 5.366,43 R$ 5.366,43

Fisico % 100,00% 34,61% 41,0t0Á 24,3201

Fnanceiro Rt 318.S32,97 Rt 120.751,92 Rt í13.300,20 Rl 84.877,85

0bservações:

TOTAL

ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO

granu

133.508/D

cRtA-t\4G

MARCoS ALEXANDRE G0NÇALVES S0RDtNE

CariÍÍto e assinâtura do prefeito

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel,: (33) 32469066 - cEPt3s.27s-000 - cNpf: ot.6tg.Lzt/oooí.-71
www. saofe I ix. m g. gov. b r
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Anexo Xl
Planilha ria de Gustos

PLANTLHA oRçÂMENrÁRrA DE cusros
..qÊFEITUFTA: PREFEITUF'A MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX OE MINAS

OBRA:
MANTENA

41. 27' s9'w - sÂo FÉLrx DE MTNAS.

ENEIAS ANTONIO FERREIRA 1 33.508/D

-------ffi:ire-

MARCOS ALEXANDRE

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpf: Ot.6tZ.tZtlOOOt-Zí-
www. saofe lix. m g. gov. br
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DATA: 0E/06/2021

FoRMA DE ãEcuçÃo:;ÃO DE POMrE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO (váo livE íO,Om

REGtÃo/MÊs DE REFERÊNcrAr REGrÃo LEsrE ÂBRrL..2o2í - C/DESoNERAçÃo
(x)

LDI=

INDIRETA

t 
29,46 "/o

PRAZO DE EXECUçlÃO: 03 Mess

( ) DrReta

ITEÀI coD. DEscR|çÃo UNID. OUANT
PREçO

uNrrÁRo s/
LDI

PREçO
uNlTÁRloc./

LDI
PREÇO TOÍAL

í.0 9.183./t4sERVIçOS PRELTMTNARES

1.1 unid 1,00 1.099,62 1.423,57 1.423.57

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DÊ OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 x 1,5 o M) - EM CHAPA GALVANTZADA 0,26 AFTXADAS COM REBTTES 540 E
pARAFUsos 3/8, EM ESTRUTURA METÁL|CA vtcA u 2" ENRtJEctoA coM
METALON 20 X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCI.ÂVADO PINTADAS

unid 1,OO 5.595,96 7.244,53 7.244,53rD aÂR4É

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO{, AREA
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MoBtLÁRo (oBRA DE pEouENo poRTE, EFETtvo ATÉ 30 HoMENS), pADpÁo
DEER-MG

1 16,76
PRE LIM OO5

LIMPEZ}' OO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTo ATÉ 20M E euErMA coNTRoLADA m2

42,OO 2,'t5 2,7A

2.O í23.968,31

M OB-DES-O05
MOBILIZAÇÃo E DESMOBILIZAÇÂO DE OBRA OBRAS ATÉ O VALOR DE
í.000.000,00

o/o 2,OO 342.091,1 5 6.841,82

rER ESC 035 45,90 47.94 62,06 2.444.55

8.414,90 8.4''4,90MOBILIzAÇÃo E DESMoBILIzAÇÃo DE EQUIPAMENTO PAF.A ESTACA
CRAVADA DMT ATÉ 50 KM !õ

í,oo 6.500,00
fll!:I59

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMAOO CRAVADA D =380 MM/1057 m 266,00 162,94 210, 56. 1 1 0,04
t.ASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m3

2,70 374,22 444,47 1.308,07

2.6

ESI.CON{45

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTUR.AL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3

14,1 0 602,44 779,92 1 0.99ô,87

2.7
EST FOR{É

FORMA E DESFORMA OE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), ErcLUSIVE ESCOFIAMENTO

m2

32.76 43,24 56,03 1.835,54

2.8 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 ko 1744,56 12,96 1 6,78 29.273,72

2.9 ÊNSECADEIRA INCLUSIVE RETIRAOA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES 40,00 122,41 154,47 6.338,80

3.0 MESO-ESTRUTURÂ 163.629,21

ESÍ,CON-O45

FORNECIMENTO OE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

54,36 60,2,44 42.396.45

3.2 Ésr-FoR{É
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP, 12MM,
REAPROVETTAMENTO (3)0, ErcLUSIVE ESCORAMENTO m2

221,61 43,24 56,03 12.416,4'l

4.0 46.785,58

4.1 EST CON 045

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTUFTAL, PREPAFIAOO EM
OBRA, COM FCK 40 MPA. INCLUSIVE IÂNÇAMENIO,
AOENSAMENTO E ACABAMENTO

8,98 602,44 779,92 7.003.68

FORMA E OESFORMA OE COMPENSADO RESINAOO, ESP, í2MM
REAPROVEITAMENTO (3X, ErcLUSIVE ESCORAMENTO 29,92 43,24 56,03 1.676,42

kgalY:1!9o3g

slcRo MH2
PERFIL ELETROSOLOADO W53OX72 - ESTRUTURA METÁLCA EM AÇO
ESTRUTUFIAL. PADRÃo TAKoNo BH oU EQUIVALENTE (coNJUNTo) kg

1.549,48 6,50 4,41 1 3.031 ,13

TRANSPORTE DE VIGAS METALICAS . PONTE DE 10 METROS: 1,55 TONEúÔÀS
(2 V|GAS) txkm

673,01 o,62 0,80 538,41

4.6
LANÇAMENTO OE VlcA METALICA - PONTE OE 10 METROS: 1.55 TONE|"^DAS (2
vrGAs) kg

1.549,48 0,94 't,22 1.890,37

4.7 PL+DRE OO5 m 8,40 35,70 46.22 388,25

4.4 srcRe M oôa2

APARÊLHOS DE APOIO EM PERFIL METALICO (E)GCUÇAO, INCLUINDO A
APLTCAçÃo, FoRNEctMENTo E TRANSPoRTE Dos MATERtAts) kq

645,56 ô,cu 4,41 5.429,16

5.0 ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS 5.366.43

ÍÊR,ESC-005

ESCAVAÇAo MECANICA coM TRAToR, INCLUSME TRANSPoRTE ATÉ 50 M EM
MATERIAL DE 1' CATEGORIA

't'Í,10 2,56 3,31 36,74

5.2

h,SCAVAçAO, CARGA, DESCARGA, ESPALI-IAMENTO E TRANSPORTÊ DE
MATERTAL oE 1. cATEcoRtA, coM cAMtNHÃo. otsrÂNcA MÉD|A DE
TRANSPORTE DE 8O.I A lOOO M m3

658,80 5,O7 6,56 4.321,73

1,'18 1,53

348.932.97

í \

a

e

2.5

4.2
4:3-

FL.J,/?

,PERESTRUTURA
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Anexo Xlll

MEMORIAL DESCRITIVO

CoNSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO (vão tivre 10,0m),
NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS.

LocAL: CORREGO ALTO DE MANTENA - Próximo a Faz. Do Sr. Doltco
COORDENADAS: 18o 32' 16" S I 41o 27'59'W

NOTA: Existe no local uma pequena ponte construída a mais de 30 anos, que chegou a seu
limite de operação, a principio durante a execução dos trabalhos ela será usada como
desvio para circulação dos veículos, após a conclusão da construção da nova estrutura e
retorno dos veículos ao leito da estrada, ela não será demolida, por se tratar de uma estrada
''irrinal com transição de rebanhos bovinos essa estrutura servirá para passagem de gado,

t:rsviado esses animais da rota da estrada, diminuindo assim o risco de algum acidente
nesse trecho da mesma.

1.0 SERV!ÇOS PRELTMTNARES

1.1 FORNECIMENTO E colocAÇÃo DE pLACA DE oBRA EM cHApA GALVANIzADA
(3,00 x 1,50 M) - covERNo DO ESTADO

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa Galvanizada (3,00 x 1,S0 m) - em
chapa galvanizada0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica
viga u 2". Enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucaliptoAutoclavado pintadas ne
frente e no verso com fundo Anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de
identidade visual do governo de minas.

1.2 BARRACÃO DE OBRA
:-leverá ser construído um barracão de obra para depósito e ferramentaria Tipo-!, Área
lnterna 14,52 m2, em chapa de compensado resinado, inclusive mobiliário (obra de
pequeno porte, efetivo até 30 homens) Padrão DEER-MG.

1 .3 LIMPEZA DO TERRENO

Deverá ser feita a limpeza, com "capina" do terreno, na região do canteiro de obras, tocos,
raízes e vegetais serão ajuntados e removidos. Serão evídentemente preservadas árvores
que não prejudiquem a locação da obra ou que forem consideradas imunes ao corte.

1.4 LOCAÇÃO DA OBRA

Para a locação serão verificadas todas as cotas de projetos, comparando-as com as
medidas do terreno, quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início da
obra, conforme projeto arquitetônico e executivo.

2.0 TNFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27S-000 - cNpf: o1,.6tg.,:zt/ooot-71
www. saofel ix. m g. gov. br @
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2.1 MOBTLTZAÇÃO E DESMOBTLTZAÇÃO DE OBRA- P/OBRAS QUE
UTILIZAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS/EXEC
TOCAIS DISTANTES DE CENTROS URBANOS

A mobilização e desmobilização compreenderão o transporte de máquinas, equipamentos,
pessoal e instalaçôes provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PRESENÇA D'AGUA

Antes do início das escavações deverá ser promovida a limpeza da área, retirando entulhos,
tocos e raízes. A escavação consistirá na remoção de solo abaixo da superfície do terreno,
através de ferramentas e utensílios de uso manual, para execução dos blocos de fundação.

2.3 I\íOBILIZAÇAO E DESMOBTLTZAÇÃO DE EQUTPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA
DMT ATE 50 KM

n4obilização e desmobilização de equipamento para a cravação de estacas, com
r:apacidade igual ou superior para a cravação conforme especificações constantes em
orojeto executivo de fundaçÕes, incluindo carga, transporte e descarga do equipamento.

2.4 ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D =380 MM/1057

Serão utilizadas estacas pré-moldadas de concreto armado, seção 380mm carga
admissível 105T, cravadas conforme especificado no projeto estrutural. A escolha ào
equipamento deve ser feita de acordo com o tipo e dimensão da estaca, características do
solo, condições de vizinhança, características de projeto e peculiaridades do local.

2.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO
Apos compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo das valas com
altura de 10 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com
o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betôneira.
O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os criiérios normativos
e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da
empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

2 6 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VTRADO EM
OBRA FCK>= 40MPA

Será utilizado concreto estrutural virado em obra com FCK >= 40MPa, sendo que antes do
lançamento do concreto devem ser devídamente conferidas as dimensões e a posição
(nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim de assegurar que a geometria dos elemenios
estruturais e da estrutura como um todo estejam conforme o estabelecido no projeto.
O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o lançamento em
pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de fôrmas. O plano de
concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao máximo, a formaçao áe juntas
frias e a proporcionar uma operação de lançamento contínua, de maneira que, ,ra ,e=
iniciada, não sofra nenhuma interrupção, aié que todo o ,oiume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cupt 3s.27s-o00 _ cNpf : ot.6t3.12UOOO1_71
www. saofelix. m g. gov. b r
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2.7 FÔRMA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme o projeto, utilizando
compensado resinado e o aÍmazenamento do material deve ser em local seco e ventilado.
Faz parte das formas todas as guias, sarrafos, caibros e outras peças que se destinem de
alguma forma a solidarizar as superfícies.

, : coRTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60

Os produtos de aço não poderão apresentar defeitos como fissuras, esfoliação e corrosão.
As armaçÕes poderão ser montadas com antecipação, neste caso, deverão ser guardadas
e transportadas cuidadosamente a fim de que não sofram deformações.

2.9 ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES

As ensecadeiras se fazem necessário paraaexecução dos elementos que ficam em contato
direto com a lâmina de água, sendo necessária sua utilização para execução dos elementos
em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lâmina de água. As
mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo
de 1a categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo
arqiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o
''.rbalho e execução dos blocos de fundação.

3.0 MESO ESTRUTURA

3.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VTRADO EM
OBRA FCK>= 40MPA

Será utilizado concreto estrutural virado em obra com FCK >= 40MPa, sendo que antes do
lançamento do concreto devem ser devidamente conferidas as dimensões e a posição
(nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim de assegurar que a geometria dos elementos
estruturais e da estrutura como um todo estejam conforme o estabelecido no projeto.
O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o lançamento em
pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de fôrmas. O plano de
concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao máximo, a formação de juntas
frias e a proporcionar uma operação de lançamento contínua, de maneira que, uma vez
rrciada, não sofra nenhuma interrupção, até que todo o volume previsto no plano de

rrcretagem tenha sido completado.

3.2 FÔRMA DE MADEIRA COMPENSADO RESINADO

As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme o projeto, utilizando
compensado resinado e o armazenamento do material deve ser em local seco e ventilado.
Faz parte das formas todas as guias, sarrafos, caibros e outras peças que se destinem de
alguma forma a solidarizar as superfícies.

3.3 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO Oe AÇO CA_50/60

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpf: 11.613.L21/OOOI-71
www. saofel ix. m g. g ov. br
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Os produtos de aço não poderão apresentar defeitos como fissuras, esfolia
As armações poderão ser montadas com antecipação, neste caso,
deverâo ser guardadas e transportadas cuidadosamente a fim de que não sofram
deformações.

4.0 SUPERESTRUTURA

' \ FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VTRADO EM,,i trCK>= 40MPA

Será utilizado concreto estrutural virado em obra com FCK >= 40MPa, sendo que antes do
lançamento do concreto devem ser devidamente conferidas as dimensões e a posição
(nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim de assegurar que a geometria dos elementos
estruturais e da estrutura como um todo estejam conforme o estabelecido no projeto.
O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o lançamento em
pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de fôrmas. O plano de
concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao máximo, a formação de juntas
frias e a proporcionar uma operação de lançamento contínua, de maneira que, uma vez
iniciada, não sofra nenhuma interrupção, até que todo o volume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado.

4.2 FÔRMA DE MADETRA COMPENSADO RESINADO

: rormas deverão ser executadas rigorosamente conforme o projeto, utilizando
:-.,;flPêÍlsâdo resinado e o armazenamento do material deve ser em local seco e ventilado.

Faz parte das formas todas as guias, sarrafos, caibros e outras peças que se destinem de
alguma forma a solidarizar as superfícies.

4.3 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA_50/60
Os produtos de aço não poderão apresentar defeitos como fissuras, esfoliação e corrosão.
As armações poderão ser montadas com antecipação, neste caso, deverãoser guardadas
e transportadas cuidadosamente a fim de que não sofram deformações.

4.4 VIGAS METALICAS COM 1O,OM DE COMPRIMENTO

Os perfis deverão atender as especificações de projeto, sendo perfis eletrosoldado (W S30
x72), com estrutura de aço de baixa liga e alta resistência mecânica e resistente a corrosão
atmosférica tipo ASTM A5BB com rimite de escoamento Fy > 34s Mpa.

. RANSPORTE DE VIGAS
iONELADAS (2 VTGAS)

METALICAS - PONTE DE 1O,O METROS: 1 .S5

Execução de transporte comercialcom caminhão carroceria de madeira destinada a buscar
o perfil metálico. Será levantado em toneladas x quilômetro (TxKm). Será considerado o
frete da fábrica dos perfis até o locaÍ da obra. A execuçao d'o transporte comercial será
realizada com caminhão carroceria com capacidade de 1sr.

4 6 LANÇAMENTO DE vlcA t\íETALtcA - poNTE DE 1o METRos: 1.s5 ToNELADAS (2
vrGAS)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) z2+69066 - cBptzs.2Ts-000 - cNpt: ot.611z.tz1/ooo1-71
www. saofelix. m g. gov. br

@

\
M



l1

§AO rÊLrX
DE MIHA§

(

Ft. ,lsl, I

'l
çJ

v

\,

Execução de serviço de lançamento e montagem da estrutura metálica da
utilização de mão de obra e caminhão com guindaste. Após a preparação do I

ser colocada a primeira viga metálica conforme indicação no projeto de estrutura. Depois
será colocada a segunda viga metálica jâ beneficiada nas distâncias definidas.

4,7 BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE2" EMBUTIDO NO CONCRETO

Serão instalados buzinote para lajes embutido no concreto, sendo tubos com diâmetro de
2", pata auxiliar o escoamento das águas. O comprimento e a declividade devem ser
adequados para que as águas não retornem.

:I : APARELHO DE APOIO EM PERFIL METALICO DE APOIO DAS VIGAS

Para o recebimento das vigas metálicas deverá ser colocado nos apoios uma estrutura em
aço conforme prancha 06 do projeto, deverá ser construída fielmente as dimensÕes
detalhadas em projeto, usando os mesmos matérias e dimensões apontadas.

5.0 ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS

5.1 ATERRO DE AREA COM EMPRESTIMO DE MATERIAL

O material a ser utilizado para o aterro deverá ser de primeira categoria e ser retirado em
áreas de empréstimo próximo ao local da obra. A compactação deve ser realizada em
camadas de 0,20-0,25 m e alcançar a compactação do proctor normal a 95o/o. Uma vez
terminada a construção da estrutura, para evitar a infiÍtração no aterro compactado, as' ?:{ superficiais deverão ser canalizadas.

SAO FELIX DE MINAS, 28 DE JULHO DE 2021,

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL

ENEIAS ANTÔNIO FERREIRA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL E AMBIENTAL

CREA-MG: í33.508/D
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Anexo XIV
Croqui de Localização
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Anexo XV
Memória de Cálculo

uaúóRl oe cÁlcut-o DE euANrrAnvos

13

n

43

rt:JTtiRA

e desm de obra - Obra atá o lalor de 1.000.000,00

as metálicas em

rte de metálicas -an

A-572

1.550

de metálica - 1.550

4.7

rrens Rxrôruo FERRETRA ptNTo 'r33.508/D

MUNICIPIO: SAO FELIX DE MINAS{rtlG

LOCAL: CORREGO ALTo DE MANTENA - Próximo a Faz. Do Sr. DOLICo - COORoEIIADAS: í80 32' í4" S I 41" 27' 591V - SÃO FELIX DE MINAS

LESTE ABRIU2()2I .DE

ITEM DESCRTÇÀO FORMULAS TOTAL

í.0 iERV|çOS PRELTiflNARES

1.1

Fomecimento e colocação de placa de obra em chapa Galranizada (3,00 x1,50 m) - em chapa

gahanizada 0,26 afixadas Com rebites 540 e parafusos 3/8, em eslrutura metálica üga u 2"

Enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto Autoclarado pintadas ne fente e no wno
com fundo Anticonosilo e tinta automoli\6, conforme manual de identidade Visual do goremo de

minas

1,00 '1,00 unid.

12

Banacão de Obra para deposito e bnamentaria Tipo-|, AÍea lntêma 14,52 n2, em chapa de

compensado resinado, inclusite mobiliário (obra de pequeno porte, ebtirc até 30 homens) Padrão

DEER.MG.

1 ,00 í,00 unid

Limpeza do terÍeno (10,0 x4,2) 42,00 m2

Locação da obra (10,0 x4,2) 42,00 m,

2,000/o 2,001 o/o

lcawção manual com presença d'água (210A,20rt,7 0P.,0) Pegão+(0,60É,90Í,70x4,0) Aas 45,90 m"

I,J Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca cra\/ada dmt até 50 km 1,00 1,00 ú
2,4 Estaca pre-moldada de concreto armado crarada D=380 MM/1057 (19,0x7,00) + (1 9,0x7,00) 266,00 m

25 Lastro de concreto FcK 135 kg/cm,, Inclusiw lançamento ((2, 1ú,1 x4,2)P,0+(0,6ú,1 É,9x4,0) 2,70 m3

2.6 Fomecimento e lançamenlo de concíeto estrulural ürado em obna FCK>= 40mpa Volume concreto coní Projeto Folha 02 14,'t0 m"
tt Fôrma de madeira compensado resinado Area de Forma conf. Proleto Folha 02 32,76 m2

2.8 Armaçâo Peso de &o conf. Projeto Folha 02 1.7U,56 ks
2.9 Ensecadeira incl. retirada do madeiramento , parede simples (10,0)4,0P,0) 40,00 m'

3.0 MESOESTRUTURA

J. l 40mpaFomecimento e lançamento de concreto estrulural ürado em obra FCK>= Volume concreto coní Somatorio Projeto Folha 03 54,36 m3

3.2 Fôrma de madeira compensado resinado Area de Forma mnÍ Somatorio Projeto Folha 03 221,6'.t m'
J.J \rmaçâo Peso de Aço coní Somatorio Projêto Folha 03 6.484,86 ko

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 e lançamento de concrclo estrutural ürado em obra FCK>= 40mpa Volume concreto coni Projeto Folha 07

42 Fôrma resinado Aea de Forma coní Projeto Folha 07 29,92 m',

Peso de {o conÍ Proleto Folhâ 07 í.002,87 kq

Peso dos conjuntos de Vigas conf. Proieto Folha 07 í.549,48 kq

(425,5+8,70) BH ao local ponte=(434,20x1 ,55) 673,01 txkm

Peso dos conjuntos de Vigas conf. Proieto Folha 07 1.549,48 kq
dreno com tubo no concretoBuzinote (6,0f ,7) x 2,0 lados 8,40 m

4.8 ho de metalico dasem Pgso for cp4juntss,llq.Uo cgnÍ Projeto Folha 04

5.0 TERRO COMPACTADO DAS

5.1 mecanica com tratoÍ, em matrial de la categoÍia
Seção 07 = 0,2m3 + §gças 08 = 4,20m3 + SeÉo 09 =

6,70m 3
11,'10 m3

5.2
Escalaçã0, carga, descarga, espalhamento e lransporte de material de 1a categoria, com
caminhã0. distância média de transporte de 801 a 1000 m

Seçáo 01 = 70,80m3 + §gças 92 = 66,90m3 + Seçao 03 =

96,70m4 Seçáo 04 = 76,80m3 + Seção 05 = 0,0m3 +

SeÉo 06 = 85,70m4 Seção 07 = '105,0m3 + Seção 08 =

91,70m3 + SeÉo 09 = 43,20m4 + Seção 10 = 0,0m3

658,80 m3

5.3 compactado com rolo übratorio a 95%

Seçáo 0 í = 70,80m3 + SeÉo OZ = g8B0rn3 + SeEão 03 =

96,70m4 SeÉo 04 = 76,80m3 + Seçáo 05 = 0,0m3 +

Seção 06 = 85,70m4 Seçáo 07 = 105,0m3 + Seçáo 08 =
91,70m3+ Seção 09 =43,20m4 + Seçâo 10 = 0,0m3

658,80 m'

Cârirbo e assinatura do engenhdro Íesponsável técnico pela ebboração da phnilha CREA.i,llc

IÚARCOS ALEXANDRE SORDINE

Cârirbo e essinatura do preíeito

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp:35.275-000 - cNpfr ot.6t3.l2t/oooí^-71
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Anexo XVI

PROJETO BASICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIçoS DE ENGENHARIA PARA A
GONSTRUÇÃO DF PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE coNcRETo coM VÃo DE ío,Oo x4,20
METROS NO CORREGO ALTO DE MANTENA, MUNICíPIo DE sÃo TÉIIX DE MINÁS,
coNFoRMe coruvÊrulo DE SAíDA No 130í0ool3ot2o21, FIRMADo ENTRE o ESTADo DE
MTNAS GERAIS POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MoBILIDADE E o nnuruIcípIo DE SÃo rÉIx DE MINAS.

1 - DEFINTÇOES

São usadas neste documento as seguintes definições:

CONTRATADA: Pessoa jurídica responsável para a execução das obras e serviços de
engenharia.

CONTRATANTE: Município de São Félix de Minas.

2 . JUSTIFICATIVA

Conforme consta item 6 "Justificada FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio
de saída/parceria" do Plano de Trabalho, a construção de nova ponte em estrutura mista
no Córrego Alto de Mantena, cessará o transbordamento do rio em época de chuva,
possibilitando travessia com segurança aos usuários,

3 . DAS FONTES DE RECURSOS

I

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cBpz3s.zTs-000 - cNpf: ot.61.g.tz1./ooot-7í-
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Os recursos a serem destinados para a despesa estão assegurados na segu
orçamentária:

FICHA CREDITO ORÇAMENTARIO ESPEGIFICAÇAO FONTE

21 007 1 .267 821 1 121 .039.449051 00000
Obras e

lnstalações
124 Outras Transferências de Convênios

1 00 Recursos Ordinários
361

.â " ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA

a) lnstalar placa de obra;
b) Realizar todos os Serviços Técnicos Profissionais Especializados listados na Planilha de
Serviços da licitação;
c) Executar, com o emprego de mão de obra apropriada, fornecendo material adequado e
utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e serviços de engenharia
listados na Planilha de Serviços da licitação;
d) Movimentação e transportes internos dentro da obra;
e) Transporte e montagem de equipamentos incorporados à obra;
0 lmpostos e encargos sociais trabalhistas em geral;
g) Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos;
h) Limpeza da obra.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I riistituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Básico e
na legislação pertinente, as seguintes.

a) Manter pessoaltécnico e demais componentes à frente dos serviços;
b) Aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressÕes que se
fizerem nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou
especificaçôes, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado,
de acordo com o art. 65, da Lei 8.666/93, sendo os mesmos objetos de exame da
Assessoria Jurídica do Município;
c) Comunicar à Contratante, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alteraçÕes ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a
Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato,
total ou parcialmente, por motivo superveniente;
d) Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
sccial, tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o úuniCipio ficará
'::'rqado, ainda que solidariamente, nas relaçÕes trabalhistas e contratuais da contratada e

seus funcionários, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer
título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a'seu cargo, respondendo
por si e por seus sucessores;
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes,
resultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;
0 Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalizaçãó, inclusive, prestar' infórmações e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à exâcução
dos serviços;

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cLpt zs.2Ts-000 - cNpf r 01,.613.1121./0001.-71
www. saofelix. m g. gov. br @
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g) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serv
recebimento definitivo;
h) Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a
influência salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém a fiscalização exigir a
qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades
detectadas;
i) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

, 0BRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a

a) Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruçÕes
complementares, suficientes e necessários à respectiva execução;
b) Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE,
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados,
submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua competência, em tempo
hábil, para adoção das medidas convenientes.
c) Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos estabelecidos, mediante a apresentação
dos documentos hábeis para prática de tal ato;
d) Caberá à CONTRATANTE emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA para execução
das obras e serviços de engenharia indicados na licitação.
e) A Ordem de Serviço será emitida com antecedência mínima de 5 (cinco) dias" ,r.qecutivos da data de início.

..üitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que
rrac estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituição, reparo ou
refazimento daquilo que for rejeitado;
g) Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;
h) Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execução
dos serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério.

6.í. A CONTRATANTE terá, também, as atribuições de:

a) Representar junto à CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à execução das
obras e serviços de engenharia objeto do Contrato;
b) Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela CONTRATADA;
c) Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos
"+. r'viços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do contrato;

'..cmpanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos,
,','terminando os serviços a serem inseridos nos Boletins de Medição e autorizando a
coNTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento.

7 - DA FISCAL|ZAÇÃO E DO RECEBTMENTO

a) A Contratante designará a fiscalização, para acompanhamento e recebimento do
contrato, conforme ar1.67 da lei 8.OOO/93 e suas alteraçÕes.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.r (33) 92469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6t3.Lz1-/ooo,-71
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acionamento do representante da firma CONTRATADA, logo que constatada
irregularidade por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas detectados.
c) Em hipotese alguma poderá a FISCALIZAÇÃO, ainda que diante de justificativas
plausíveis, acordarem com a CONTRATADA a dilatação de prazos previstos na proposta
inicialmente apresentada, sem prévia concordância do Ordenador de Despesas, haja vista
que tal atitude acarretaria alteração nos termos contratuais pactuados.
d) A fiscalização anotará, em registro proprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
e) As decisÕes e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão

ii,',adas à instância superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

1.1. Caberá ainda à FISCALIZAÇÃO:

a) Tomar providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato, obedecendo à
legislação sobre a contratação de Obras e Serviços de Engenharia e outros dispositivos
legais específicos;
b) Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em
conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, e certificadas pela
FrscALrzAçÃo;
c) Colocar à disposição da CONTRATADA, em tempo hábil, as informações necessárias
para execução dos serviços, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos
avençados;
d) Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena
adequação do objeto deste termo às suas finalidades;
e) Tomar providências para que os setores envolvidos mantenham o localde execução dos

'iÇrs adequado à sua execução;
, i-rberar a garantia, após o recebimento definitivo dos serviços;
g) Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposiçÕes do contrato e das ordens
complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo hábil, todas
as ocorrências e providências tomadas;
h) Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no contrato
se, nas suas EspecificaçÕes de Serviço e em tudo mais que, de qualquer forma, relaciona
direta ou indiretamente com o objeto, garantido o contraditório e a ampla defesa;
i) Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que
embaracem a sua ação fiscalizadora, independentemente de justificativa;
j) Recusar materiais e serviços em desacordo com as especificaçÕes contidas no Projeto
Básico;
k) Propor as medidas que couberem para a solução dos casos surgidos em decorrência de
solução técnica na execução dos serviços;
l) Em caso de dúvida ou omissão fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediência às

' '.as legais vigentes;
''. , Jefinir, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Transportes, todo e qualquer
rrlaterial que gerar dúvida, quando não mencionadas nas presentes especificações ou nos
desenhos;
n) Analisar e dar parecer aprovando ou não o faturamento das mediçÕes dos serviços
executados para fim de pagamento para a CONTRATADA;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6,.s.lzt/ooot-71
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,- ) Efetuar o registro das ocorrências no Livro Diário de Ocorrências, mantido
execução dos serviços pela CONTRATADA.

A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva
da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as
consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o Município ou terceiros, e a
ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE.

Apos a conclusão do objeto contratual, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE para
que esta, no prazo de 05 (cinco) dias úteis o receba provisoriamente, por ato formal de sua
autoridade superior.

Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisorio acima especificado, e não havendo
r,írlquer irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato formal de

:ua autoridade superior, receberá definitivamente o objeto contratado, sem prejuízo das
responsabilidades futuras da CONTRATANTE dispostas em lei.

Na hipotese do não recebimento, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas
expensas, complemente, ou refaça os serviços rejeitados. Atendidas tais exigências, a
CONTRATADA solicitará nova vistoria, que será feita em igual prazo.

Aceitos os serviços e cumpridas às demais cláusulas e condiçÕes contratuais, será emitido,
pela Contratante, o respectivo "Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços".

A Fiscalização serão dados 02 (dois) dias úteis a partir do adimplemento do evento
contratual pela CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscal e sua fatura correspondente
ao setor responsável pelo acompanhamento do contrato.

r)arÀ efeito de contagem do ptazo estabelecido acima, considerar-se-á como de
.*ciimplemento do evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitação pela
Fiscalização, da nota fiscal e respectiva fatura.

Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorrência do não
cumprimento do pruzo estipulado, será imputada a Fiscalização a responsabilidade por
quaisquer Ônus financeiros requeridos pela CONTRATADA em função da demora
verificada.

8 - DAS MEDIÇOES

A liquidação da despesa referente à primeira medição, somente será procedida mediante a
apresentação pela contratada da seguinte documentação, através de cópia autenticada em
cartorio ou por servidor da Administração Pública Municipal:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da execução do contrato perante o CREA
e
.' (iomprovante de matrícula da obra perante o INSS.

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 92469066 - cEp:3s.27s-000 - cNpf: o1,6tg.Lzyooot-71
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As liquidaçÕes das despesas referentes todas as mediçÕes somente serão
'-ediante a apresentação pela contratada da seguinte documentação, através de cóBia
:,:-;{sn1i.raa em cartório ou por servidor da Administração Pública Municipal:
a) Comprovantes de recolhimento de GRPS (INSS);
b) Comprovantes de recolhimento ao FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
lnformações à Previdência Social);
c) Relatório fotográfico impresso ou em cd dos serviços prestados, conforme medição;
d) Copia do diário de obra.

A liquidação da despesa referente à última medição ou para a liberação da garantia de
execução do contrato (caso haja), somente será procedida mediante a apresentação de
copia autenticada em cartório ou por servidor da Administração Pública Municipal do CND
da obra perante o INSS.

A retenção do ISSQN e INSS na proporção de 40o/o (quarenta por cento) do valor total dos
serviços será feita através de guia ou direto na nota fiscal).

'': '.1alor da contratação resultante deste certame é estimado, não implicando em previsão
le crédito em favor da contratada, que apenas terá direito ao pagamento pelos serviços
efetivamente prestados.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa,
àquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que o licitante vencedor
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o pruzo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando
qualquer ônus para a Secretaria solicitante.

As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de vatores para outras
praças ou agências são de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor.

9 . DIVERGÊNCNS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia,
irca estabelecido que:

a) Em caso de divergência entre as especificaçÕes de serviços e os desenhos do projeto,
prevalecerão sempre as primeiras;
b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em
escala, prevalecerão sempre as primeiras;
c) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:50 sobre o desenho
em escala de 1:100);
d) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre
as mais recentes.
e) Toda e qualquer alteração no projeto, ainda que decorrente de divergência deverá ser
levada à Secretaria Municipalde Obras e Transportes, para autorizaçãoeipressa do gestor.

10 - LICENÇAS
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a) A CONTRATANTE deverá ter obtido a competente Licença Ambiental e
necessárias à execução da Obra, assim como as demais autorizações, desap
licenças necessárias à entrega do local da obra ao CONTRATADO livre, desimpedido e
desembaraçado.
,, A CONTRATADA deverá obedecer às leis, regulamentos e posturas a que abrange

iambém as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de
outros órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo
de Bombeiros.
c) Para supressão de vegetação exótica, fruteiras, bem como, de vegetação não protegida,
solicitar previamente à Prefeitura "lnformativo de Corte".
d) A destinação do material de bota-fora deverá ser em local apropriado, de forma a não
bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuízos ou danos nas áreas
vizinhas;
e) O material efetivamente inservível deverá ser disposto em bota-fora devidamente
licenciado junto à Prefeitura e os demais resíduos não aproveitados, encaminhados para
os aterros em operação pela Prefeitura.
f) Fica a CONTRATADA responsável pela integridade física das edificações na área de
entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado levantamento prévio de todas
as edificações lindeiras à obra.
g) O projeto de sinalização das obras deverá ser elaborado de forma que esteja em
rlorsorârcia com as diversas atividades presentes, além de atender a dois princípios
gerais:
a1) O máximo de segurança para os veículos, os pedestres e os trabalhadores;
b1) O mínimo de inconveniência para o público.
c1) Caso necessário, a CONTRATADA deverá apresentar Memorial Descritivo e Plano de
Fogo para as explosões, devidamente anunciados pelos orgãos competentes.

1í . DEFIN!ÇOES DAS ATIVIDADES A SEREM REALTZADAS POR ETAPA

A CONTRATADA deverá atender as frentes de avanço executivo, conforme descrito nas
planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro.

í2 . PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para evitar prejuízos,
Canos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras
propriedades de qualquer natureza.

A. CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for
prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição táo boa
quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados
conforme determ inaçÕes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras
ou benfeitorias que possam afetar por suas operaçÕes.

Deverá ser especlti"4o na composição de BDI apresentado, o item referente à previsão
do seguro da CONTRATADA para garantia de bens que possam ser afetados pela
construção ou atos dela advindos, devendo este seguro ser de "Cobertura de Riscos de

C

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 22469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpJ: 01.61^2.121./ooot-7L
www.saofelix.mg.gov. br

@

M



,a
t (

a

§*o rÊLrx
DE MINA§

Obras de Engenharia" e ter vigência plena até o ato de emissão do Termo de
Final das Obras.

13 - TNSTALAÇÕES E ORGANIZAçÃO DO CANTETRO DE APOIO

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e
limpeza do canteiro de apoio às obras, bem como a segurança patrimonial dessas
instalaçÕes e organi zaçáo.

A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente apos a
emissão da Ordem de Serviço correspondente, estando esse prazo incluído no prazo total
do Contrato.

O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser instalados a
partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizaçáo e aprovação
da CONTRATANTE.

O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da Prefeitura,
nreviamente a sua implantação.

.:,s lnstâlâções do canteiro deverão ser construídas de forma a se obter edificações de bom
aspecto e deverão conter somente as edificaçÕes absolutamente necessárias para atender
as obras e serviços previstos.

A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede local existente

A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à
CONTRATADA todo o ônus decorrente das instalações e ligações necessárias.

A CONTRATADA será responsável pela organizaçáo e boa ordem dos trabalhos, estará
obrigada a observar todas as prescriçÕes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de
greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para
manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o
trabalho.

-ONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais,
seguros, indenizaçÕes e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos
empregados acidentados no canteiro.

A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas
legais vigentes no país.

Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água e
eletricidade ao Canteiro de Apoio.

14 . ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu controle
e guarda será de sua responsabilidade exclusiva.
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Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais
armazenados pela CONTRATADA em local a ser definido com CONTRA TANTE, caben-õlo

a mesma prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro,
armazenamento e transporte horizontal e vertical ate o local de montagem, estando estes
custos incluídos no respectivo preço unitário.

TIARIO DE OBRAS

Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido,
permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas:

a) As informações do andamento das obras e serviços;
b) As ordens, observações e informaçÕes da CONTRATANTE; e
c) Observações e comunicações da CONTRATADA.

v As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data
das anotaçÕes, e deverão ser rubricadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

O Diário de Obras terá suas folhas em 3 (três) vias. As 2 (duas) primeiras vias serão
oicotadas para serem facilmente removidas, ficando a 1a via em poder da CONTRATADA,
,, 'â via com a CONTRATANTE. A 3a via, que não será picotada, permanecerá no Diário.

ilc empregadas folhas de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, paru
preenchimento das 2a e 3^ vias das folhas.

A substituição do Diário totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela
CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo à mesma sua
guarda e conservação até sua entrega à CONTRATANTE.
í6 - NORMAS E RECOMENDAçOES

Serão adotadas as normas, especificações e recomendações constantes do presente e
mais as dos seguintes órgãos:
a) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
b) Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - Especificações de Serviços.

í7 - DAS COND|ÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

r:ietim de medição

a) O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no
Contrato, através de crédito bancário, após cada medição realizada, no prazo de ate 30
(trinta) dias, contados a partir do atesto do responsável pelo recebimento do material nos
documentos hábeis de cobrança.
b) Para execução do pagamento, o licitante vencedor deverá Íazer constar da Nota Fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível com as seguintes informações:
o nome e o número do Banco, o nome e número da agência e número de sua conta corrente.
c) A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, diretamente à Secretaria Municipal
de Obras e Transportes, que somente atestará a execução e liberarão a referida Nota Fiscal
para pagamento, quando cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as condições pactuadas.
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d) Apenas os serviços aprovados pela CONTRATANTE poderão ser incluídos
Se a CONTRATANTE recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-lo às Suas
expensas.

17.2. Padrão do boletim de medição

a) O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços,
as sequintes colunas extras:

i:).centualAcumulado Até a Medição Anterior;
à irreÇo TotalAcumulado Até a Medição Anterior.
b) O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços
e Preços, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período
c) O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em
cada folha:

v . Codigo do contrato;
o Aprovação da CONTRATANTE;
o Número da folha;
o Período de referência da Medição.

í8 - DO ACRÉSCTMO DE SERV|ÇOS EXTRAS E/OU EXCEDENTES

Os eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização prévia
da Contratante e mediante a formalizaçáo de termo aditivo.

i;ntuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários
constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e
circunstanciada autorização da Contratante e mediante a formalização de termo aditivo,
devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela Contratada redundaram ou
não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário
público.

19 - PROCEDTMENTOS DE EXECUçÃO E SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

19.1. Admissão de pessoal

lncumbe a CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observância das
seguintes obrigaçÕes:

lontribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito,
,'.ii-,isne, ordem e segurança;
a) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes
adequados e em boas condições de higiene, sendo obrigatorio o uso dos equipamentos de
proteção individual, específicos para cada tipo de serviço, conforme disposto na CLT;
c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcóolicas ou utilização de qualquer
substância tóxica no canteiro de obras;
d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;
e) Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho, sem a autorização
regular;
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0 A CONTRATANTE poderá exigir a retirada de qualquer membro que esteja
na obra, bem como da empreiteira responsável, que sejam considerados inconvenientes.

í9.2. Equipamentos de Proteção Individual (EPl's).

A Contratada deverá fornecer gratuitamente os EPI's a seus integrantes e cobrar o uso
correto dos mesmos durante a execução das atividades EPI's básicos:

a) Capacete;
b) Botina de Segurança;
:) FPI's especiais (de acordo com os riscos da atividade):
, r-, :-rto de segurança tipo paraquedista para os trabalhos em altura com riscos de queda;

'Conjunto de EPI'S para solda elétrica e oxiacetilênica: na execução destes serviços;
. Luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou cortantes;
. Luvas de PVC no manuseio de substâncias corrosivas;
o Luvas de borracha para pedreiros, nos serviços de acabamento;
o Luvas de borracha isolantes específicas para eletricista na execução de
serviços em circuitos elétricos energizados;
d) Oculos de segurança protetor ou facial nos serviços onde haja risco de projeção de
fragmentos;
e) Protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 decibeis.

í9.3. Uniformes

A CONTRATADA deverá fornecer uniforme completo (calça comprida e cam isa) a seus
integrantes.

1 9.4. lnstalações elétricas

A contratada deverá utilizar os pontos de energia autorizados pela CONTRATANTE.
As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas a serem utilizadas,
deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pela coNTRATADA.

Atentar para a sobrecarga do circuito, como por exemplo, vários equipamentos ligados a
um mesmo ponto ou tomada.

No caso em que o disjuntor não atenda à potência necessária para a obra a CONTRATADA
deverá solicitar o aumento de carga ao CONTRATANTE.

Somente eletricistas qualificados e habilitados devem cuidar das instalações elétricas.

i9"5. Sinalização das áreas

A CONTRATADA utilizará fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalização ou alerta
sempre que a atividade o exigir.

í9.6. lsolamento das áreas
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E proibido acender fogareiros e estufas, com exceção dos elétricos, ou
gás, durante a execução das obras de instalação.

Em nenhum momento a obra poderá ser utilizada como dormitorio para repouso dos
funcionários.

Fica terminantemente proibida a entrada de crianças na obra, inclusive nos escritorios e
estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais.

19.7. Acidentes de trabalho

Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo
ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE.

::í] . DAS PENALIDADES

As sançÕes somente serão aplicadas após regular processo administrativo em que serão
assegurados à contratada o contraditório e a defesa ampla e prévia, no prazo da Iei.

21 - PRAZO DE EXECUçÃO DO OBJETO E VIGÊNCn CONTRATUAL

O prazo de execução das pontes será de 03 (três) meses a partir assinatura do contrato e
da emissão da respectiva da Ordem de Serviço, admitida a prorrogação nos termos da Lei.

22 - ESTTMATTVA DE PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO

O custo global estimado paru a prestação dos serviços é de R$ 303.079,33 (trezentos e
três mil, setenta e nove reais, trinta e três centavos), conforme planilha orçamentária.

:. ,-<iÊ valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execução da obra, sem
inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros.

23 - DA EXECUçÃO DA OBRA

A Contratada caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Projeto Básico"

Os citados serviços constituir-se-ão, resumidamente, no que está contido neste "Projeto
Básico".

Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de preços deverão ser fornecidos
pela Contratada.

Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades na
.!anilha de preços unitários fornecida pela Contratante, que deverá ser totalmente
i-rreenchida pelo empreiteiro, sob pena de inabilitação.

24. DAS PROPOSTAS
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A apresentação das propostas deverá obedecer rigorosamente aos dis
exigências do "Edital", e deste "Projeto Básico".

O empreiteiro deverá preencher totalmente a planilha de preços unitários anexa,
objetivando estabelecer seu preço global para o empreendimento.

O empreiteiro deverá preencher totalmente as planilhas.

Apenas para fins de julgamento da licitação, as propostas deverão indicar o preço global,
que será obtido pela somatória dos produtos dos preços unitários pelas respectivas
quantidades estimadas de serviços e materiais correspondentes, tudo de conformidade com
a estrutura da planilha de serviços.

Será obrigatorio o preenchimento das Planilhas não sendo admitidas alteraçÕes de
qualquer espécie.

As Composições dos Preços Unitários, dos serviços contemplados nas planilhas deverão
ser apresentadas, detalhadamente, com a descrição dos quantitativos, dos preços, dos
materiais, da mão de obra e dos equipamentos, consignando-se os coeficientes e preços
de cada elemento constituinte dos serviços e não deverão apresentar vícios ou omissões
que resultem em deficiências orçamentárias que venham a indicar a impossibilidade de
execução face aos custos correntes de materiais, mão de obra e equipamentos. Tais preços
deverão também conter as parcelas de encargos sociais, custos diretos e indiretos, etc.
Todos os preços apresentados pela Contratada devem corresponder aos serviços prontos,
devendo estar neles inclusas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não
mencionadas expressamente.

A Contratada deverá apresentar itemização pormenorizada de cada componente das leis
sociais e do BDI - Benefícios e Despesas lndiretas - e respectivos pesos percentuais.

25 - DA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Projeto
Básico", de condições meteorológicas desfavoráveis ("rn loco") ou de fatos impeditivos para
os quais a Contratada não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar a data
fixada para a entrega dos citados serviços.

A obra ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho,
restos de materiais e inteiramente limpas.

Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste "Projeto
Básico", e após a entrega dos desenhos "as built", a Secretaria Municipal de Obras e
Transportes aceitará provisoriamente os serviços no prazo de 30 dias, contados da data em
que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão do mesmo. Durante este período, a
Contratada deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos.

Uma vez corrigidos tais defeitos e fornecidos os desenhos representativos da obra, o
recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes será efetivado 90
(noventa) dias após o recebimento provisório mediante solicitação da Contratada, também
por escrito, formalizando-se a aceitação através de "Termo Final de Entrega e
Recebimento".
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Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvida
Contratada, permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em1éi

26 - VALOR DtSpONÍVel PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

O valor previsto para realização da obra é de R$ 348.932,97 (trezentos e quarenta e oito mil,
novecentos e trinta e dois reais, noventa e sete centavos).

27 . ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

Esclarecemos que os quantitativos de serviços previstos neste projeto básico podem ser
alterados, desde que seja acordado, formalmente, entre o Município de São Felix de Minas,
podendo suprimir ou acrescer serviços dentro da meta física prevista, sempre mantendo os
preços unitários contratados, sem, contudo, alterar o objeto, conforme planilhas e projetos
aprovados, de modo a melhor atender às necessidades dos munícipes.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 21 de outubro de 2021.

Guilherme lnácio de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e Transportes
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ENDEREÇO

E-MAIL:

CIDADE/ESTADO:

\- TELEFONE/FAX

PESSOA PARA CONTATO:

Recebi do Município de São Felix de Minas, copia do Edital da Tomada de preços No: OZ\2O21,

cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pelo
'' "'rlcente da CPL às 09h00 do dia 1111112021, na sala da Comissão Permanente de Licitações,
:i';iâdo à Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - são Félix de Minas/MG.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

\,

EMPRESA

NPJ

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33l3,za69o66 - cEp: 3s.27s-ooo - cNpf: 01.613 .tzl/oool-11
www. saofelix. m g. g ov. br

)A LICITANTE:

Nome Legível:




