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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  Nº 166/2014 

MODALIDADE  REGIME DE CONTRATAÇÃO DIFERENCIADO PRESENCIAL – RD C PRESENCIAL Nº 
002/2014 

REGIME : EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO : MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

MODO DE DISPUTA: FECHADO 

REGIME DE EXECUÇÃO : INDIRETA 

 
1. LICITAÇÃO  

 
O Município de Carandaí - MG torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DIFERENCIADO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, modo de 
disputa será FECHADO e CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO GLOBAL", sob a forma de execução 
indireta, tendo por finalidade a seleção e contratação de pessoa jurídica especializada em construção civil, de acordo com o 
que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento 
serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 12.462, 
de 04 de agosto de 2011 e na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes. 
 
1.1 - A presente licitação será processada sob a forma presencial, em conformidade com as regras do Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas – RDC, instituído pela Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 7.581/2011, com a adoção do Regime de Empreitada por preço global, conforme justificativa anexada ao 
Processo Licitatório nº 166/2014    
 
1.2 - Será adotado o critério de julgamento menor preço global por lote em atendimento à exigência prevista no inciso I do 
artigo 18 da Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011.  

2. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

DATA E HORA DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES DE PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 23 de dezembro de 
2014, até as 10h30min. 

LOCAL: sede da Prefeitura Municipal – Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta Cidade 

INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 23 de dezembro de 2014, até as 10h45min. 

2.1 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, 
à hora já estabelecida. 
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2.2 - O MUNICÍPIO DE CARANDAÍ não se responsabilizará por documentação e proposta que por ventura não cheguem 
em hora e local determinados acima. 

2.3 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às condições definidas neste Edital. 

3. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL  

3.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, para a contratação, sob o 
regime de empreitada por preço global, de empresa especializada, na execução das obras e serviços de engenharia, 
referentes às construções das Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, do tipo I, conforme Programa Requalifica UBS do 
Ministério da Saúde, referentes aos lotes fracassadas nos autos do Processo Licitatório nº 147/2014. 
 
3.2 – As UBS’s Tipo I, serão construídas nas seguintes áreas rurais:  
 
LOTE 01 - UBS Ponte Chave; 
LOTE 02 - UBS Campestre; 
LOTE 03 - UBS Hermilo Alves. 
 
3.2.1 – Cada UBS representará um LOTE desta licitação.  
   
3.3 – O Edital e seus Anexos poderão ser retirados junto à CPL no endereço da Prefeitura (Praça Barão de Santa Cecília, nº 
68, Centro, nesta Cidade), de 2ª a 6ª feira (em dias úteis), das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.  
 
3.3.1 – A retirada do edital também será efetivada no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Carandaí 
(www.carandai.mg.gov.br). 
 
3.4 - O valor estimado para a execução dos serviços de cada UBS, objeto desta licitação, é de R$420.072,94 (quatrocentos 
e vinte mil, setenta e dois reais e noventa e quatro centavos).  
 
 
3.5 - O valor estimado global para a execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$1.260.218,80 (um milhão, 
duzentos e sessenta mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos). 
 
3.5 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:  
 
- Anexo I – Carta de Credenciamento; 
- Anexo II – Modelo de Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;  
- Anexo III – Modelo de Declaração para Empresa e Empresa de Pequeno Porte (se for o caso);  
- Anexo IV – Modelo de Declaração de que não empregar mão de obra infantil; 
- Anexo V – Memorial Descritivo;  
- Anexo VI – Planilha Orçamentária UBS CAMPESTRE; 
- Anexo VII – Planilha Orçamentária UBS HERMÍLIO ALVES; 
- Anexo VIII – Planilha Orçamentária UBS PONTE CHAVE; 
- Anexo IX – Cronograma Físico e Financeiro UBS CAMPESTRE; 
- Anexo X – Cronograma Físico e Financeiro UBS HERMÍLIO ALVES; 
- Anexo XI – Cronograma Físico e Financeiro UBS PONTE CHAVE; 
- Anexo XII – Modelo de Declaração de Visita Técnica;  
- Anexo XIII – Modelo de Carta Proposta;  
- Anexo XIV – Minuta Contratual; e 
- Anexo XV – Desenhos Esquemáticos. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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4.1 - Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá participar desta 
licitação:  
 
4.1.1 - Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos;  
 
4.2 - Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS;  
 
4.3. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada;  
 
4.3.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante junto ao Município, 
nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.  
 
4.4 - A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo.  
 
4.5 - Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:  
 
4.5.1 - Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, inclusive as que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública;  
 
4.5.2 - Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, inclusive as que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública;  
 
4.5.3 - Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial, judicialmente decretada, ou em processo 
de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação, estrangeiras que não funcionem no País;  
 
4.5.6 - Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativos ou 
administrativos ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, 
que esteja participando desta licitação;  
 
4.5.7 - Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;  
 
4.5.6 - Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do Município ou responsável pela licitação.  
 
4.5.7 - Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, poderá participar desta 
licitação:  
 
4.5.7.1 - Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos, 
ressalvados os consórcios, as quais a participação não será admitida.  
 
5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1 – A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à COMISSÃO por um representante que, devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, e, se for o caso, a Declaração para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte (anexo III), fora dos envelopes; 

5.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida e com poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o 
representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo 
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Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

5.3 - Declaração dos interessados dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão 
incursos em nenhum dos impedimentos elencados neste edital, que deverá vir, obrigatoriamente, fora dos envelopes 
conforme ANEXO II deste Edital;  

5.3.1 - A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser suprida pelo Representante 
Legal presente à sessão de abertura dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO se comprovadamente possuir poderes para 
esse fim. 

5.3.2 O Representante Legal que não se credenciar perante a COMISSÃO ficará impedido de manifestar-se em nome de sua 
representada, declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante a sessão de abertura e julgamento 
dos INVÓLUCROS DA PROPOSTA DE PREÇOS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO relativos a esta licitação.  

5.3.3. A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata, considerar-se-á que esta renunciou ao  

6. DA VISITAÇÃO AO LOCAL DA OBRA 

6.1 - A licitante deverá visitar o local onde serão executadas as obras, para se inteirarem de todos os aspectos referentes à 
sua execução.  

6.2 - A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinará a Declaração, conforme 
modelo constante no Anexo XII deste edital, a qual deverá constar no envelope da proposta de preços – DECLARAÇÃO 
DE VISITA AO LOCAL DA OBRA.  

6.2.1 - A visita técnica deverá ser previamente agendada através do telefone (32)33611177.  

6.2.2 - É obrigatório visita ao local da obra/serviço por parte dos licitantes, antes da apresentação de suas propostas. Todas 
as condições locais deverão, então, ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os 
elementos que possa haver influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações 
durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados do projeto.  

6.2.3 - A Licitante deverá realizar visita técnica ao local onde será executada a obra juntamente com um engenheiro da 
Superintendência de Obras, em data previamente definida pela própria Superintendência. Durante a visita devem ser 
esclarecidas quaisquer dúvidas referente a planilha orçamentária base, especificações e projetos. 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, DOS PEDIDOS DE ESCLAREC IMENTOS E DOS RECURSOS 

7.1 - Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail, 
até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas. Os esclarecimentos prestados serão estendidos 
a todos os adquirentes do Edital.  

7.2 - A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Presidente da Comissão de Licitação e protocolada no 
Setor de Compras e Licitação, localizada no endereço indicado no Item 1º, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 15h00, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas.  

7.2.1 - Apresentada a impugnação, ela será respondida à interessada, dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, 
antes da abertura dos ENVELOPES. 
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7.2.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito 
em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PREÇOS à COMISSÃO, 
junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no item 2 deste Edital.  

7.3 - Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela discordar, a 
licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da 
ata. 

07.3.3 - É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

07.4 - O recurso será admitido nos termos e nos casos elencados no art. 45 inciso II e ss., da Lei Federal nº 11.462/11 e 
deverá ser interposto a COMISSÃO e entregue, mediante protocolo no Setor de Compras e Licitação no endereço 
especificado no Item 1 deste Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura 
da ata.   

07.4.1 - As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente da COMISSÃO, por intermédio da COMISSÃO, que 
poderá reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela 
autoridade, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de responsabilidade.  

07.5 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

07.6 - O recurso terá efeito suspensivo. 

07.7 - A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não serão 
conhecidos. 

07.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 
vencimento.  

07.8.1 - Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito 
do Município. 

8. DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital e seus Anexos (ANEXO XIII) deverão ser 
apresentados no idioma Português em uma via, em 1 (um) ENVELOPE  lacrado, em separado, contendo as seguintes 
indicações no seu anverso:  

MUNICIPIO DE CARANDAÍ 
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇAO 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DIFERENCIADO Nº 002/2014 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
8.2. Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverão estar encadernadas, rubricadas pelo representante 
legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato. 
 
8.2.1. A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo representante 
credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente 
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Edital, não importando na recusa da proposta àquela eivada de mero erro material, que não importe em divergência dos 
preços propostos, ou, em caso de ausência de paginação, desde que a proposta apresentada se dê, claramente, na sequência 
adequada, permitindo sua compreensão ante a continuidade do texto e das demais informações preenchidas.  
 
8.3. O ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO deverá conter todos os elementos a seguir relacionados:  
 
8.3.1. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, 
com preço global em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas para a obra integral, 
constando expressamente o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
a partir da data de que trata o Item 2 deste Edital, nos termos do ANEXO XIII – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇO. 
 
8.3.2 - Planilha de Quantidades e Preços, preenchidas e assinadas, em papel e, se possível, acompanhadas de CD ROM 
(visando facilitar os trabalhos da COMISSÃO), cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão 
ser alterados pela licitante. 
 
8.3.2.1 – As planilhas (Anexo VI ao Anexo VIII) são apenas uma referência.  
 
8.3.3 – Apresentação de Cronograma Físico Financeiro nos termos dos Anexos IX ao XI.  
 
8.3.3.1 – Os cronogramas físicos financeiros (Anexos IX ao XI) são apenas uma referência.  
 
8.3.4 – Nesta planilha, devem constar as composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) que 
não deverá ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco) por cento e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os 
serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços, discriminando todas as parcelas que o compõem. 
 
8.3.5 – Os preços a serem aplicados para execução da obra e serviços serão unitários, especificados na planilha, que passará 
a integrar o Contrato, independentemente de transcrição.  

8.3.6 – Para o cálculo do valor total dos itens administração local e encargos complementares sempre que possível deverá 
ser adotada a metodologia do CREA/MG. 

8.3.7 – Os referidos preços deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e 
quaisquer encargos que possam incidir na obra que será executada.  

8.3.8 - É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de 
tributos e taxas de qualquer natureza para o fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se 
admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

8.4 - Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e que não constitua o escopo 
principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a 
empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentarem documentação que 
comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos neste Edital. 

8.4.1 - É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços considerados para efeito de 
atestação da capacidade técnico-operacional e técnico profissional. 

8.4.2. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante a Prefeitura 
Municipal de Carandaí quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

9. DA ABERTURA E DO JULGAMNETO DA PROPOSTA DE PREÇO  
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9.1. No local, dia e hora definidos neste Edital, a COMISSÃO após ter recebido do representante legal de cada empresa 
licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO acompanhada dos 
documentos de seu credenciamento e das declarações, conforme previsto no item 5 procederá ao que se segue:  

9.1.1. Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do instrumento de credenciamento com 
seu documento de identificação. 

9.1.2. Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS. 

9.1.3. Divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTA DE PREÇOS de cada LOTE, conforme carta de 
apresentação da proposta de preços e Planilhas de Quantidades e Preços/Orçamento Detalhado.  

9.1.4. A COMISSÃO reservadamente verificará a conformidade do preço global da proposta de cada LOTE mais vantajosa 
em relação ao orçamento previamente estimado para a contratação. 

9.1.5. Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de vantajosidade. 

9.1.5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a execução do objeto da 
licitação em questão. 

 9.2. Não poderá haver desistência das propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente às sanções previstas neste 
Edital.  

9.3. Observar que o custo global por lote de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de 
insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao Sistema de Pesquisa de Custos e Índices de 
Construção Civil (Sinapi), e para os casos omissos a Cotação de Preços de Mercado.  

9.3.1. Para efeito de preenchimento da Planilha Orçamentária a licitante não poderá:  

a) Cotar preço unitário superior ao previsto nos §§ 3º, 4º e 6º do art. 8º da Lei Federal nº 12.462/2011, combinados com o 
inciso III, art. 17 da mesma Lei, ou inexeqüível, ressalvado o disposto no subitem 9.5 deste Edital.  

b) Deixar de apresentar preços para um ou mais bens e serviços, ou contrariar as disposições do subitem 9.5 deste Edital. 

 9.3.2. Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), das Taxas de Encargos Sociais, 
incidentes para os serviços previstos na Planilha Orçamentária.  

9.3.3. Cronograma Físico-Financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos.  

9.3.3.1. As medições serão feitas a cada período de 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a um mês-
calendário na primeira e última medição quando o início ou término das etapas dos serviços que ocorrer no curso do mês; 
neste caso o cronograma será ajustado à situação.  

9.3.3.2. O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse da 
Administração Pública, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência, art. 57, da Lei nº 
8.666/93.  

9.4. Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos documentos elencados no subitem 9.3 a COMISSÃO procederá às 
correções da seguinte forma:  
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9.4.1. Entre o preço global da Planilha Orçamentária e da carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o 
valor da PROPOSTA DE PREÇOS;  

9.4.2. Entre os valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;  

9.4.3. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será retificado, 
mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade;  

9.4.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;  

9.4.5. O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em conformidade com os procedimentos 
enumerados nas hipóteses precedentes para correção de erros. O valor resultante consistirá no preço- corrigido global da 
PROPOSTA DE PREÇOS.  

9.5. A COMISSÃO verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em relação ao orçamento 
previamente estimado para a contratação, sua conformidade com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a 
desclassificação daquela que:  

a) Contenha vícios insanáveis. 

b) Não obedeça às especificações técnicas do instrumento convocatório.  

c) Apresente preços manifestamente inexeqüíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação. 

d) Não tenham sua exeqüibilidade demonstrada, se exigida pela COMISSÃO;  

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanáveis. 

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada na proposta das demais licitantes ou de qualquer outra natureza, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

9.5.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores:  

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinqüenta por cento do valor do orçamento previamente estimado 
pela Prefeitura Municipal de Carandaí. 

b) Valor do Orçamento previamente estimado pela Prefeitura Municipal de Carandaí.  

9.5.1.1. Após o término da habilitação da licitante vencedora haverá a fase recursal, observados os prazos legais, podendo 
haver desistência dos mesmos, em sessão.  

9.5.1.2. O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito, no presente processo licitatório, 
será divulgado para os licitantes, por não ser vantajoso licitar com orçamento sigiloso, em face do risco de licitação 
fracassada, de acordo com o Acórdão 3011/2012 do TCU.  

9.5.2. A COMISSÃO promoverá diligência, sempre que necessário, de forma a conferir ao licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.  
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9.5.2.1. Na hipótese que trata o subitem 9.5.1, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a 
execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade.  

9.5.2.2. A análise de exeqüibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em 
relação aos quais ele renuncie a parcela ou totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.  

9.5.3. Para efeito de avaliação da economicidade, a proposta será aferida com base nos custos globais e unitários cujo valor 
máximo que a Prefeitura Municipal de Carandaí admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação é o 
previamente estimado no seu orçamento de referência.  

9.5.3.1. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da apresentação das propostas, desde 
que transcorridos 12 (doze) meses da data-base, serão observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Preços” 
constante da minuta do Contrato Anexo XIV deste Edital.  

9.5.3.2. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª (quarta) casa decimal, sem 
arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento de referência atualizado. 

9.5.4. Os preços máximos que a Prefeitura Municipal de Carandaí admite pagar para a execução do objeto desta licitação 
são os definidos em seu orçamento de referência.  

9.5.5. Caso o valor global da proposta e/ou dos lotes da planilha orçamentária estejam do orçamento base elaborados pela 
Prefeitura Municipal de Carandaí, haverá negociação com o licitante melhor classificado para adequar seus preços aos 
preços correspondentes do orçamento base, ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob pena de 
desclassificação.  

9.6. Serão convocadas as licitantes subseqüentes em ordem de classificação, quando o preço do primeiro colocado, mesmo 
após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento previamente estimado.  

9.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá por meio de uma disputa final, em que os 
licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação.  

9.8. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a 
Proposta será desclassificada. 

10. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser apresentados 
pelo licitante mais bem classificado após o julgamento da PROPOSTA DE PREÇO, em uma única via, em 
envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

MUNICIPIO DE CARANDAÍ 
COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇAO 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DIFERENCIADO Nº 002/2014 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

10.2 - Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 
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10.2.1 - Quando os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO forem apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por 
cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais, em sessão, à COMISSÃO que os autenticará, se for o caso;  

10.2.2 - A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante e na proposta poderá ser igualmente 
suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse 
fim.  

10.3 - Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar encadernadas, rubricadas pelo representante 
legal da licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato;  

10.3.1 - A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo representante 
credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura do respectivo invólucro, nos termos do presente Edital.  

10.4 – Serão inabilitadas as licitantes com registros impeditivos nos seguintes cadastros, que serão verificados pela 
COMISSÃO e com resultados das consultas anexados aos autos do processo desta licitação:  

10.4.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portal da Transparência 
(htpp://www.portaltransparencia.gov.br);  

10.4.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ;  

10.4.3 - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Município de CARANDAÍ;  

10.4.4 - As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até 
ulterior regularização.  

10.5 - Não poderão participar deste processo licitatório os interessados que se encontrarem em processo de falência, de 
dissolução, de fusão, de cisão, de incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação de licitação 
ou impedidos de contratar com a Administração Pública, ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública.  

10.6 - O ENVELOPE 02 dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:  

10.6.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998), conforme ANEXO IV deste Edital;  

10.6.2 - Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA :  

a) Prova de inscrição ou registro da licitante individual dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho de Engenharia e 
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da sede da licitante;  

b) A Licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados no órgão competente-CREA, que comprovem que a Licitante tenha prestado, a contento, 
serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado e que façam explicita referência a pelo menos as parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por comparação, proximidade de características 
funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços ora licitados:  

i. Cobertura em Policarbonato, incluindo estrutura metálica; 20m²  
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ii. Laje pré-moldada; 200m²  

iii. Concreto Usinado FCK=25 MPA; 35m³  

c) A Licitante deverá apresentar também os mesmos atestados de capacidade técnica acima do Responsável Técnico, com 
os quantitativos.  

d) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro permanente da empresa licitante, no qual os 
profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a 
serviço da licitante, das obras ou serviços objeto desta licitação. Este termo deverá ser firmado pelo representante da 
licitante com o ciente do profissional, declarando de que manterá a frente dos serviços, em tempo integral, até o seu 
recebimento definitivo, o(s) profissional(s) responsável(s) técnico(s) indicado(s) no Termo, admitindo-se a sua substituição 
por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo gestor do contrato e ratificada 
pelo seu superior;  

d.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: sócio, diretor, empregado, responsável 
técnico ou profissional contratado.  

d.2) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á através:  

d.2.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio 
competente, do domicílio ou sede da licitante;  

d.2.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

d.2.3) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em 
vigor, com a última alteração de salário;  

d.2.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do 
profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, 
devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do 
profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de serviços sem vínculo 
empregatício.  

d.2.5) No caso de profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviço firmado pelas partes e devidamente 
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.  

e) Atestado de visita emitido pelo Município, conforme ANEXO XII deste Edital, em nome da licitante, de que ela, 
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão 
executados os serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
dos mesmos, até o último dia útil imediatamente anterior à data de apresentação das propostas, informada neste Edital;  

10.6.5 - Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA :  

a) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  
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b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

10.6.6 - Relação dos DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA :  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, 
conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto 
na própria certidão;  

b) Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de Lei que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como 
base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGPDI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;  

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade;  

b.2) As empresas constituídas a menos de 01 (um) ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro 
diário contendo o balanço de abertura;  

b.3) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstração contábeis assim apresentados:  

b.3.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima): Publicados em Diário Oficial; ou Publicados em 
jornal de grande circulação; ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

b.3.2) Sociedades limitadas (Ltda.): Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 
equivalente; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante;  

c) Comprovação de que possui capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA DE PREÇO.  

c.1) A boa situação financeira da empresa, que se constituirá em anexo ao balanço, será demonstrada mediante o Índice de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 01, aplicando-se as seguintes 
fórmulas:  

L G = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo  
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo  
 
S G = Ativo total _  
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo  
 
LC = Ativo circulante  
Passivo circulante  
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d) As pessoas jurídicas constituídas há menos de 01 (um) ano, apresentarão o balanço patrimonial correspondente ao 
período de sua existência ou a demonstração contábil que permita a aferição de sua situação patrimonial, econômica e 
financeira (balancete).  

e) As peças contábeis deverão estar devidamente assinadas pelo representante legal da empresa e pelo contabilista 
responsável, com seu respectivo registro.  

10.6.7 - Relação dos DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA :  

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

b) de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Certidão Quanto a Divida Ativa da 
União), Estadual e Municipal da sede do licitante, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente 
na forma da lei;  

b.1) Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidões desta alínea “b”.  

c) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011.  

10.6.8- A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e da Regularidade Fiscal, 
corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de 
validade, o Município convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada 
a hipótese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de 
norma legal pertinente. 

10.7- Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de habilitação, se contiver 
expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o 
efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário Nacional. 

10.8- Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSÃO considerará a licitante inabilitada. 

10.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) a vencedora(s) do 
certame e, não havendo interposição de recurso, a COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que 
deliberará acerca da adjudicação do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto a homologação da licitação, procedendo, 
posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado, para que seja o adjudicatário convocado a assinar o 
contrato. 

10.10 - Se a proposta de menor valor não atender às exigências habilitatórias, serão requeridos e avaliados pela 
COMISSÃO, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do participante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.  

10.11 - Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) ou durante a 
execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, 
Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no 
Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já contratado, sendo que, em 
qualquer uma das hipóteses, o Município deverá ser notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, 
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condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação dos 
requisitos contidos no Edital.  

10.12 - A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição 
fiscal.  

10.13 - Atendendo ao artigo 43 LC 123/2006, devidamente alterado pela LC 166/2014, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a  documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta  apresente alguma restrição. Caso haja alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 
 
10.14. Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) ou durante a 
execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, 
Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no 
Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já contratado, sendo que, em 
qualquer uma das hipóteses, a Prefeitura Municipal deverá ser notificada do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou 
não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação 
dos requisitos contidos no Edital.  
 
10.15. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas 
operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a 
possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 

11. DO ENCERRAMENTO 

11.1 - Finalizada a fase recursal o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade competente, nos 
termos da legislação municipal, que poderá:  

11.2.1 - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;  

11.2.2 - Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;  

11.2.3 - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade;  

11.2.4 - adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos ao setor jurídico do Município para 
que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato.  

11.3 - Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará os atos de adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem 
como os valores obtidos no certame.  

12. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS  SERVIÇOS 

12.1 – O prazo de execução do objeto desta licitação será de 06 (seis meses), contados da assinatura da Ordem de 
Serviços.  
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12.2 – O prazo do contrato decorrente desta licitação de 12 (doze meses), contados da sua assinatura, podendo tal prazo 
ser prorrogado nas hipóteses elencadas no §1º, incisos I a VI, do art. 57 da Lei 8.666/93.  

12.3 – A prestação de serviços ocorrerá em cada sede das UBS’s a serem edificadas.  

13. DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao Município dos documentos hábeis de cobrança, nos termos 
e condições estabelecidas na minuta do Contrato que representa o ANEXO XIV - MINUTA CONTRATO deste Edital.  

14. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

14.1 - O preço contratual poderá ser reajustado, na forma da lei e conforme dispuser o contrato, assegurado o reequilíbrio 
econômico-financeiro nas hipóteses em que for pertinente.  

15. DA FONTE DE RECURSOS 

15.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados em dotações do 
Orçamento de 2014.  

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus Anexos, obriga-se, 
ainda, a licitante a:  

16.1.1 - Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a homologação do objeto deste certame, e entregar no 
Município antes da assinatura do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 05% (cinco por cento), 
do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato, numa das 
seguintes modalidades:  

16.1.1.1 - Caução em dinheiro: - A Caução em dinheiro deverá ser efetuada, obrigatoriamente efetuado em conta bancária 
do Município, mediante depósito ou transferência ao Município/contratante.  

16.1.1.2 - Títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de 
Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições 
financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, 
ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar gravada 
em nome da empresa Contratada. 

16.1.1.3 - Fiança bancária – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: 
carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e 
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:  

16.1.1.3.1 - Cópia autenticada do estatuto social do banco. 

16.1.1.3.2 - Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco. 

16.1.1.3.3 - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco. 
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16.1.1.3.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.  

16.1.1.4 - Seguro-garantia – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, 
legalmente autorizada, sendo o Município o único beneficiário do seguro:  

16.1.1.4.1 - Via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as 
Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com 
certificação digital. 

16.1.1.4.2 - O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos Anexos I e II da CIRCULAR SUSEP Nº 232, de 
3 de junho de 2003.  

16.1.1.4.3 - O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  

16.1.1.5 - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

16.1.1.5.1 - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato. 

16.1.1.5.2 - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital.  

16.1.1.5.3 - Nome e número do CNPJ do SEGURADO (Município /contratante). 

16.1.1.5.4 - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora).  

16.1.1.5.5 - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).  

16.1.1.6 - As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e aditamentos, devem 
expressar o Município contratante como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital 
e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.  

16.1.1.7 - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na minuta do Contrato que representa conforme ANEXO XIV - 
MINUTA CONTRATO deste Edital, atualizada a partir da data de recolhimento ao Município.  

16.1.1.8 - Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será liberada após a integral 
execução do Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.  

16.1.1.9 - A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente será assim 
considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
referentes à mão de obra utilizada;  

16.1.1.9.1 - Quando liberada, a garantia em dinheiro será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 
Contratante;  

16.1.1.9.2 - A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, mais 90 (noventa) dias após o termino 
da vigência contratual, devendo ser renovada nas mesmas condições, no caso de alteração do valor do contrato ou 
prorrogação de sua vigência;  
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16.1.1.9.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo 
causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada;  

16.1.1.9.4 - A perda da garantia em favor do Município, em decorrência de rescisão unilateral do Contrato, far-se-á de pleno 
direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato;  

16.1.1.9 - Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos 
nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

17. DO CONTRATO 

17.1 - A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente intimada, para assinar o Contrato, que 
obedecerá ao modelo do ANEXO XIV – MINUTA CONTRATO deste Edital;  

17.1.1 – A intimação poderá se dar por meio eletrônico ou fax, devidamente informados pelo licitante vencedor.  

17.1.1 - O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pelo Município.  

17.2 - Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às 
penalidades previstas neste Edital.  

17.3 - É facultado ao Município, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste Edital e seus Anexos, não 
apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo e condições estabelecidas:  

17.3.1 - Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste 
edital;  

17.3.2 - Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas mesmas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor.  

17.3.2.1 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, o Município poderá convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde que o 
respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados 
nos termos deste Edital.  

18. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA / CONTRATADA  

18.1 - As medições serão elaboradas mensalmente, sempre que os grupos de serviço forem concluídos, sendo 
posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do contrato.  

18.2 - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores do Município e dos órgãos de controle interno e externo. 

18.3 - Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, 
tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais 
permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;  
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18.4- É facultado ao Município, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições deste Edital e seus Anexos, não 
apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo e condições estabelecidas:  

18.4.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste 
edital. 

18.4.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas mesmas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor.  

18.4.2.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 18.5.2, o Município poderá 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por 
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos 
preços atualizados nos termos deste Edital. 

18.5. A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para o Município, no canteiro de obras, um escritório e os 
meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte do Município.  

18.6 A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos 
adotados constantes no termo de referência e nas suas devidas especificações, que deverão ser afixadas em local apropriado, 
enquanto durar a execução dos serviços.  

18.7 A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

18.8 Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão aqueles estabelecidos no 
Cronograma Físico Financeiro/Projeto Básico, que não poderão ser modificado pela Contratada.  

18.9 As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço/Cronograma Físico Financeiro e serão 
elaboradas mensalmente pelo Município, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do contrato, conforme 
cronograma de atividades a ser disponibilizado.  

18.10 Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de 
qualidade, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de medição deverá constar a real alíquota de 
ISSQN adotada pelo respectivo Município.  

18.11 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.  

18.12 - Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodoviários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviços 
educacionais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntos habitacionais e principais vias; será exigido 
adaptações de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiências. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até cinco 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e 
fundamentada defesa, o licitante que:  

19.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas hipóteses previstas 
no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011. 
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19.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso. 

19.1.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 

19.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado.  

19.1.5 - Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato.  

19.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  

19.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.  

19.1.8 - A aplicação da sanção de que trata este Edital implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, 
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Cadastro do Estado da Minas Gerais e 
do Município de Carandaí;  

19.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se 
subsidiariamente a esta licitação e ao Contrato decorrente.  

19.2 - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimação 
ou da lavratura da ata, em face:  

19.2.1 - Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 

19.2.2 - Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração pública. 

20. DA FISCALIZAÇÃO 

20.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidores do Município de Carandaí, devidamente 
designados para este fim, com autoridade para exercer em nome do Município toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização. 

20.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e 
materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em anexos deste Edital, cabendo à licitante 
vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo 
final de execução dos serviços. 

20.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato, e após a expedição da O.S. 
(Ordem de Serviço). 

20.4 – Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pelo Município, entre outras atribuições: 

20.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações 
técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à 
qualidade desejada para os serviços. 

20.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, 
imperfeições ou em desacordo com as especificações. 
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20.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora e por servidor designado 
pelo Município para efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

20.4.3.1 - As atividades desenvolvidas; 

20.4.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

20.4.4 - Encaminhar ao Município o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem 
aplicadas à licitante vencedora. 

20.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 

20.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial Descritivo, será sempre 
consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à 
empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

20.7 - Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato. 

21. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

21.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados nos anexos, como também de acordo 
com o cronograma físico-financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará 
sujeita à mesma multa estabelecida no item 23 deste Edital. 

21.2 - Manter a equipe executora dos serviços convenientemente UNIFORMIZADA, com IDENTIFICAÇÃO e EPI’s 
necessários conforme subitem 21.10. 

21.3 - Propiciar o acesso da fiscalização do Município aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do 
efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

21.3.1 - A atuação da comissão fiscalizadora do Município não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

21.4 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto 
(plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias). 

21.5 - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

21.5.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pelo Município. 

21.5.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pelo Município. 

21.5.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do 
prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 21 deste edital. 

21.7 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório. 

21.8 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização do Município, caso os 
mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo. 
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21.9 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando 
responsável por seu transporte e guarda.  

21.10 - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à 
execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes. 

21.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e de terceiros, causados por seus funcionários 
em virtude da execução dos serviços. 

21.12 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue limpo e em 
perfeitas condições de ocupação e uso. 

21.13 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam às especificações, sob 
pena de impugnação destes pela fiscalização do Município. 

21.14 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e 
os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

21.15 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos 
julgados pela Fiscalização do Município como inadequados à execução dos serviços. 

21.16 - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros 
elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante 
vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização do Município, para que se possa proceder à vistoria da obra com 
vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

21.17 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como 
resultado de suas operações a danificá-los. 

21.18 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez 
que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município. 

21.19 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita. 

21.20 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 

21.21 – Realizar Registro fotográfico das etapas de execução do objeto e entregar ao Município tais registros em Mídia 
Digital podendo ser CD, DVD ou outro meio digital. 

21.22 - Outras obrigações constantes da minuta de contrato, que faz parte deste Edital. 

21.23 - O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para 
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
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21.23.1 – Mesmo os serviços sub-contratado pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à 
mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratado para ressarcimento do dano causado. 

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1 - O Município, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

22.1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos serviços. 

22.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 
67 da Lei n.º 8.666/93. 

22.1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção. 

22.1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados. 

22.1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

22.1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

22.1.7 – Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante 
vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pelo Município, nos termos da lei 8.666/93 em seu 
artigo 73, inciso I. 

22.1.7 - Outras obrigações definidas na minuta de contrato parte integrante deste Edital. 

23. DAS PENALIDADES 

23.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 

II – Multa; 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

23.1.1 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes 
sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, 
quando o Município poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão 
apenas a multa prevista no subitem 22.1.2 infra, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais; 

23.1.2 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando 
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a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, 
estabelecido no subitem 22.1.1 supra. 

23.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 
notificação, na forma definida pela legislação, em favor do MUNICIPIO DE CARANDAÍ ficando a empresa obrigada a 
comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

23.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de 
juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com 
atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

23.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, o MUNICÍPIO poderá 
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

23.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

23.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município, decorrentes das infrações 
cometidas. 

24. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

24.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente 
licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente. 

25. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

25.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as especificações e condições 
estabelecidos nos anexo citado neste edital. 

26. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

26.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no § primeiro do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do § segundo, inciso II do mesmo artigo. 

27. DA RESCISÃO 

27.1 – O Município de Carandaí poderá considerar rescindido o contrato, independentemente de qualquer notificação 
judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses, além das previstas no artigo 78, I a XII e XVII da Lei nº 
8.666/93, e nos seguintes dispositivos: 

a) Inadimplemento de qualquer das obrigações prevista no contrato; 

b) Falência, insolvência ou dissolução do contratado; 

c) Transferência ou cessão total ou parcial do contrato a terceiros; 
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d) Utilização do contrato como garantia do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado perante terceiros. 

28. DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

28.1 – Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

28.2 – A AJUDICATÁRIA é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos 
serviços, na forma da lei. 

28.3 – O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 
serviços, nem ético – profissional, pela perfeita execução do contrato. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão assinadas pela COMISSÃO e pelos 
representantes das licitantes presentes;  

29.1.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das licitantes participantes, das propostas apresentadas, da 
análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de recurso (s), se 
for o caso;  

29.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.  

29.2 A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante poderá ser suprida pelo Representante 
Legal presente à sessão se comprovadamente possuir poderes para esse fim.  

29.3. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples 
apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de 
transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor;  

29.3.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.  

29.3.2 O Município se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo 
ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 
PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou 
desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da 
licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 

29.4. É facultada à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, adotar 
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou 
complementar a instrução do processo. 
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29.5. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, deverá a licitante, 
independente de comunicação formal do Município, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada 
desistente do feito licitatório. 

29.6. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação, a 
empresa licitante deve se subordinar ao foro do MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, com exclusão de qualquer outro.  

29.7 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

29.8 - Fica assegurado à autoridade superior do MUNICÍPIO, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da 
abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

29.9 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

29.10 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade. 

29.11 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O MUNICÍPIO não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório. 

29.12 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 

29.13 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

29.14 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

29.15 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

29.16 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 
possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da 
licitação. 

29.17 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

29.18 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou 
pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame. 

29.19 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

29.20 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 

29.21 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93. 
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29.22 – Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições contidas nos seguintes ANEXOS: 

 

Carandaí, 28 de novembro de 2014. 

 

Alex Sandro Simões da Cunha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº 
.................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de 
______________., na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, bem como 
formular propostas e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
 
................, ......... de .................................. de ............. 
 
Assinatura do Dirigente da empresa ou pessoa física. 
(reconhecer firma como pessoa jurídica e física) 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o 
reconhecimento de firma vier como pessoa física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do 
estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a 
apresentação do estatuto ou contrato social da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, 
obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 
 
5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a 
falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILIT AÇÃO E DE 
QUE NÃO ESTÁ INCURSA EM NENHUM DOS IMPEDIMENTOS DO EDITAL  

 

(em papel timbrado da empresa) 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

REF.:  
RDC PRESENCIAL Nº. 002/2014  
PROCESSO nº 149/2014.  

(nome da empresa) ..........................................., CNPJ nº ..............., sediada à .......................... (endereço completo), declara, 
sob as penas da Lei, que:  

A) é conhecedora de todas as exigências legais para participação em processos de licitação pública;  

B) cumpre plenamente todos os requisitos habilitatórios constantes do PROCESSO DE LICITAÇAO – RDC Nº 002/2014;  

C) não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados neste edital;  

D) se submete por concordar com os termos nele constantes.  

Local e data ..........., .... de ............ de 2014.  

_____________________  

Assinatura do declarante 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

(em papel timbrado da empresa) 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

REF.:  
RDC PRESENCIAL Nº. 002/2014  
PROCESSO nº 149/2014.  
 

_______________________, inscrito no CNPJ sob o n.° _______________, DECLARA, sob as penas da lei que é micro 
empresa ou empresa de pequeno porte e que se encontra sob o regime da Lei Complementar 123/2006 fazendo jus 
aos benefícios contidos na referida lei.  

[Local], ____ de _______________ de 2014.  

__________________________________  

[Nome do Representante legal – Cargo]  

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO DE OBRA INFANTIL 

 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
............................................ 
 
(data) 
............................................................ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO 

DOCUMENTO APARTADO 

ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UBS CAMPESTRE 

DOCUMENTO APARTADO  

ANEXO VII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UBS HERMÍLIO ALVE S 

DOCUMENTO APARTADO  

ANEXO VIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UBS PONTE CHAVE 

DOCUMENTO APARTADO  

ANEXO IX – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO UBS CAMPEST RE 

DOCUMENTO APARTADO  

ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO UBS HERMÍLIO  ALVES 

DOCUMENTO APARTADO  

ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO UBS PONTE C HAVE 

DOCUMENTO APARTADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
hÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwxhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwxhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwxhÇ|wÉá ÑÉÜ âÅt v|wtwx    ÅxÄ{ÉÜÅxÄ{ÉÜÅxÄ{ÉÜÅxÄ{ÉÜ    

Adm. 2013-2016 
 

  Aprovação pela Assessoria Jurídica 
_______________________________ 

 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

(em papel timbrado da empresa) 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

REF.:  
a) RDC PRESENCIAL Nº. 002/2014  
b) PROCESSO nº 076/2014.  

  

(nome da empresa) ..........................................., CNPJ nº ..............., sediada à .......................... (endereço completo), declara, 
sob as penas da Lei, que efetuou visita técnica no local da construção da obra, reconhecendo-a apta para o cumprimento do 
objeto da licitação.  

Local e data ..........., .... de ............ de 2014.  

_____________________  

Assinatura do declarante 
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ANEXO XIII – MODELO CARTA PROPOSTA 

A empresa ............................................................, inscrita no CNPJ sob o nº.............................., com endereço na Rua 
.................................................., por seu representante legal, Sr......................................, portador da Carteira de Identidade nº 
......................, DECLARA que concorda e submete-se a todos os termos do edital da Regime de Contratação Diferenciado 
nº 002/2014 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos 
quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais. 

Objeto: contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada, na execução das obras e 
serviços de engenharia, referentes às construções das Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, do tipo I, conforme 
Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde 

Prezados Senhores: 

Apresentamos proposta para as Obras relativas seguintes LOTES: 
 
(     ) LOTE 01 - UBS Ponte Chave; 
(     ) LOTE 02 - UBS Campestre;e 
(     ) LOTE 03 - UBS Hermilo Alves. 
 
Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras para a Construção acima mencionada é de R$ 
_________________(_______________________) e será executada inteiramente de acordo com o Projeto disponibilizado 
pelo Município de Carandaí. 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, BASE DAS PROPOSTAS DE PREÇO É A CONSTANTE NOS AUTOS, 
ANEXOS VI À XIV . 

VALOR DO DE CADA LOTE: R$________ (________________________________) 
VALOR DO TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (________________________________) 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa 
remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não 
sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

OBS: O Município de Carandaí considera aceitável BDI no limite de até 25% do valor global da obra. 

O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do 
objeto e exigências constantes no edital. 
 
___________________ , ______ de ___________ de _______________. 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome:  
Nº do RG:  
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ANEXO XIV – MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 
_________________ 

O Município de Carandaí do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, nesta cidade, CEP 36.280-000, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Antônio Sebastião de Andrade, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e ___________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº __________, com sede na Rua _____________________, n° ____, bairro ___________, na 
cidade de ________________, representada neste ato por_______________________, estado civil, profissão, inscrito no 
CPF sob o n° ______________, residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADO, celebram o presente contrato, o qual se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, pelo Processo Licitatório n° 149/2014, Regime de Contratação Diferenciado n° 002/2014 e, com fundamento 
jurídico de CONTRATO Administrativo de Direito Público, mediante as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa 
especializada, na execução das obras e serviços de engenharia, referentes às construções das Unidades Básicas de 
Saúde – UBS’s, do tipo I, conforme Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde, conforme delineado nos 
Anexos do Edital do Processo Licitatório nº 149/2014, modalidade Regime de Contratação Diferenciado nº 002/2014. 

1.2 – O processo, normas, instruções, edital, seus anexos, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade Regime de Contratação Diferenciado nº. 002/2014, passam a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual independente de transcrições. 
 
1.3 – Para execução do objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 
(..............), referente aos seguintes LOTES / UBS’S. 
 
1.3.1 – O valor global de cada UBS é o seguinte: R$ (..............) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, após a expedição da ordem de serviço, que se dará após a 
liberação do recurso oriundo iniciando-se a partir de sua assinatura e podendo ser prorrogado no interesse da Administração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

§ 1º - DA CONTRATANTE 

a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos. 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este fim. 

b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na execução do objeto, nem dos custos 
inerentes ao refazimento dos serviços. 
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c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas. 

d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA. 

e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços. 

f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

§ 2º - DA CONTRATADA 

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à 
execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Executivo desenvolvido pela 
CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no presente 
CONTRATO. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da CONTRATANTE e do Responsável 
Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos serviços contratados e problemas detectados, com o 
estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, para as respectivas 
aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências 
cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e Anotações de Responsabilidade 
Técnica apresentadas em processo licitatório a que este CONTRATO se vincula. 

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como também de acordo 
com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará 
sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio de crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para verificação do 
efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

j.1) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Edital 
e Projeto Executivo. 
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k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório. 

l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela fiscalização da 
CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Executivo. 

m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando 
responsável por seu transporte e guarda. 

n) Fornecer aos seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução 
dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus funcionários em virtude 
da execução dos serviços. 

p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em perfeitas condições de 
ocupação e uso. 

q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego 
especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má 
aplicação. 

r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados 
pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços. 

s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que 
possam impedir a utilização imediata das unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da 
CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação 
provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de 
suas operações, a danificá-los. 

u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez 
que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita. 

w) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às especificações técnicas, 
sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE. 

x) Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

1. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

2. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a 
CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste CONTRATO. 
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y) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para 
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇ ÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

O local e as condições de execução, bem como a forma de recebimento do objeto contratado, obedecerão ao seguinte: 

§ 1º – O objeto do presente contrato é a execução das obras e serviços de engenharia, referentes às construções das 
Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, do tipo I, conforme Programa Requalifica UBS do Ministério da Saúde, em cada 
local definido por UBS. 

§ 2º – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis após a expedição da Ordem de Serviço. 

§ 3º – O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666/93, dispostos no inciso I de seu 
artigo 73: 

A) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

B) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

§ 4º - Os serviços a serem executados prevêem obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos fabricantes dos 
materiais e equipamentos. 

§ 5º - A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do Projeto Executivo, definido no 
item 1.1 do Edital. 

§ 6º - Ao final dos serviços, o local deverá ser entregue limpo e livre de entulhos. 

§ 7º - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços 
estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços. 

A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para este fim, bem como 
auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, podendo, ainda, contratar 
empresa especializada, para auxiliar nesta atividade. 

§ 8º - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à substituição ou não de peças ou 
materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao Projeto 
Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro “Diário de Obras”. Ressalta-se que tal livro 
não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto pactuado por este contrato seja concluído 
e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO. 

§ 9º - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de 
iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE. 

§ 10 - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 

a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 
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b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao especificado em Projeto 
Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA. 

§ 11 - A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA. 

§ 12 - A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais recebidos na 
obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 

§ 13 - As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste CONTRATO, nas legislações e normas 
vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa técnica. 

§ 14 - Caberá à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o dever de: 

a) Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e deste CONTRATO. 

b) Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada. 

§ 15 - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo 
as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e 
medicina do trabalho. 

§ 16 - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO deverão ser executados levando-se em conta o estipulado 
na NR-7 e NR-18, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá fornecer a 
todos os seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à sua 
segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE. 

§ 17 – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em fase 
licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração. 

§ 18 - A Administração da obra deverá ser realizada por 1 (um) engenheiro, e 1 (um) Encarregado Geral, devendo este 
responsabilizar integral. 

§ 19 - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais 
especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços. 

§ 20 - As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Projeto Executivo 
disponibilizado quando da publicação do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter 
pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de 
trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles. 

§ 1º - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente contrato, 
responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
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§ 2º - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte 
horizontal e vertical, mão-de-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. 

Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis. 

§ 3° - Por se tratar de empreitada por preço global, os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos 
serviços contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no § 
anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não 
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço 
global. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR 

Ao presente contrato é dado o valor global de R$______ , __ (__________), fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 15 dias corridos, de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro da Regime de Contratação Diferenciados n° 002/2014, contados da data de emissão das medições e dos Termos 
de Recebimento Provisório e/ou Definitivo pela comissão fiscalizadora e do competente atesto nos documentos de 
cobrança. 

§ 1º - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

§ 2º - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores do 
Município, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

§ 3º - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação 
com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

§ 4º - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem 
rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

§ 5º – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) / Fatura(s) para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e cumpridas 
eventuais pendências. 

§ 6º - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma 
será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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§ 7º – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e 
planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não 
admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra. 

§ 8º – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes 
do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto do presente CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO correrão a conta de dotação orçamentária do 
exercício de 2014. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos orçamentos respectivos, em 
conformidade com o Plano Plurianual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a CONTRATANTE, 
garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes 
sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

I - Advertência, por escrito. 

II – Multa. 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 1º - Será aplicado multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre 
o valor do serviço a que se referir a infração, devida em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão 
apenas a multa prevista no § Segundo, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

§ 2º - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução 
total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega 
for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, 
estabelecido no § Primeiro. 

§ 3º - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do contraditório e da 
ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma 
definida pela legislação, em favor da MUNICIPIO DE CARANDAÍ, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o 
pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 
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§ 4º - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros 
de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso 
em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

§ 5º - No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a CONTRATANTE poderá 
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

§ 6º - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA responderá pela 
sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

§ 7º - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a CONTRATANTE, inclusive com a 
possibilidade de exigir perdas e danos. 

§ 8° - A CONTRATADA, na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar partes da obra e/serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela CONTRATANTE. 

Ressalta-se que a terceirização de serviços pela CONTRATADA não a exime de sua inteira responsabilização dos serviços 
executados pela empresa subcontratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos 
no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO  

A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e legais previstas na 
Lei 8.666/93. 

§ 1º - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

§ 2º - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos 
pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

§ 3º - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa 
ou ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE 
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A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela ASSESSORIA JURÍDICA 
MUNICIPAL EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, conforme determina a legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação resumida deste instrumento, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

Fica eleito a Foro da Comarca de Carandaí – MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste 
Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas: 

Carandaí, ____________ de ___________________de 2014. 

 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 

CONTRATANTE 
 

LICITANTE VENCEDOR 
CONTRATADO 

Testemunhas: 
CPF: 
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ANEXO XV – DESENHOS ESQUEMÁTICOS 

 
DOCUMENTO APARTADO 


