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Edital de Licitação 

Processo 069/2022 

Processo Licitatório 054/2022 

Pregão Eletrônico 045/2022 

 
O Município de Carandaí-MG torna público a abertura do Processo Licitatório nº 054/2022 na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 045/2022 do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços 
global, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2003, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e 
suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
Processo Licitatório nº 054/2022 

Pregão Eletrônico nº 045/2022 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  às 08h00mim do dia 21/06/2022. 
 
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00mim do dia 01/07/2022. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 01/07/2022. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  https://bllcompras.com/ 
 
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
042/2021. 

2. OBJETO  

1 – Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para recomposição 

e/ou reassentamento de pavimentos em pedra poliédrica, em paralelepípedos e pavimento em piso 

intertravado sextavado incluindo, se necessário, a recomposição de base e ou sub-base e demolição 

de pavimentação já existente. 

 

3. ÁREA DEMANDANTE 

Secretaria de Obras.  

4. DO CREDENCIAMENTO 

https://bllcompras.com/
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4.1 – Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                  
 
4.2 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões https://bll.org.br/. 
 
4.3 – É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
4.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
Administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração municipal. 
 
4.5 – O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas.  
 
4.6 – O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
         a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão. 
         b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital. 
         c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e fabricante e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 
4.7 – O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
 
4.8 – A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP 
no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 
Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

5.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

https://bll.org.br/
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b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
 
5.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
 
5.2.1 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
 
5.2.2 – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
5.2.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
 
5.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
 
5.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5.3 – PARTICIPAÇÃO: 
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5.3.1 – A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
  
5.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
 
5.3.3 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
5.3.4 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

 

5.3.5 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

5.3.6 – Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

 

5.3.7 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

mailto:contato@bll.org.br


Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 5 
 

preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor GLOBAL; 

7.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
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7.6 – O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência. 
 
7.7 – Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 
7.8 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 
7.9 – Na Proposta manuscrita ou digitada, anexada junto a documentação, deverá conter o valor Global 
descrito e discriminado logo abaixo nos respectivos itens constantes na planilha dos serviços, os 
valores unitários para cada serviço, bem como as devidas multiplicações a fim de fechar o valor global 
da proposta.  

LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
8.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 
8.3 – Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
8.4 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
 
8.5 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
 
8.6 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
8.7 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
8.8 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
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8.8.1 – O lance deverá ser ofertado pelo GLOBAL do lote. 
 
8.8.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.8.3 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.8.4 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,10 (Dez 
centavos). 
 
8.8.5 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
 
8.8.6 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
8.8.7 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
 
8.8.8 – Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 
8.8.9 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
8.8.10 – Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
8.8.11 – Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
8.8.12 – Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 8 
 

 
8.8.13 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
 
8.8.14 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.8.15 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
8.8.16 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
  
8.8.17 – O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  
 
8.8.18 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.8.19 – Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 
 
8.8.20 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
8.8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
8.8.22 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
8.8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 9 
 

8.8.24 – Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento.  
 
8.8.25 – A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
8.8.26 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 
 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.8.27 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.8.28 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.8.29 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.8.30 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados.  
 
8.8.31 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
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para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
 
9.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 
9.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
9.3 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
9.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
9.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.6 – O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
9.6.1 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.6.2 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostras, portifólios e/ou documentação 
que comprove os padrões de qualidade e desempenho, sob pena de não aceitação da proposta, no 
local a ser indicado e dentro de 02 (dias) dias úteis contados da solicitação. 
 
9.6.3 – Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
9.6.4 – No caso de não haver entrega das amostras, portifólios e/ou documentação que comprove os 
padrões de qualidade e desempenho ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta 
do licitante será recusada. 
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9.6.5 – Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência.  
 
9.6.6 – Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando 
direito a ressarcimento. 
 
9.6.7 – Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
9.6.8 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 
ao seu perfeito manuseio, quando for. 
 
9.6.9 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.6.10 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.6.11 – O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
9.6.11.1 – Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9.6.11.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9.6.12 – Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
9.6.13 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

10. DA HABILITAÇÃO  
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10.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) 
 
10.3 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
10.3.1 – Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
10.3.2 – A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
10.3.3 – O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
10.4 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
10.5 – No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.6 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
10.7 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
10.8 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.8.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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10.9 – Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
  

11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
11.1 – O licitante, classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a documentação 
abaixo relacionada: 
 
11.2 – Cédula de identidade, no caso de pessoa física;  
 
11.2.1 – Cópia do RG e CPF dos sócios, no caso de empresa. 
 
11.3 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
11.4 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor1, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento 
de eleição de seus administradores; 
 
11.5 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  
 
11.6 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
11.7 – Os documentos apresentados na fase de credenciamento ficam dispensados de apresentação 
na fase de habilitação. 
 
11.8 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
11.9 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), se for o caso;  
 
11.10 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 

11.11 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
 

                                                 
1 NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada 
das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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11.12 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;  
 
11.13 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 

11.14 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, 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; 
 
11.15 – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
11.16 – Declaração conjunta, expressa, de que o licitante: (a) não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99); (b) detém conhecimento de todas as 
informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos 
requisitos constantes do edital supra; (c) que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93; 
conforme modelo do Anexo III; 
 
11.17 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante; 
 
HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Arquitetura – 
CREA e/ou CAU, em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra 
jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, 
preferencialmente, visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG. 

b) Certidões de Registro atualizadas do RT, na entidade profissional competente da Empresa e de 
todos os seus profissionais Responsáveis Técnicos. 

c) Apresentação pela licitante do seu quadro técnico administrativo compatível com este objeto, 
relacionando a quantidade e função dos profissionais necessários para a condução das obras, 
tais custos  deverão estar inclusos no BDI. 

d) Declaração indicando quais profissionais (Engenheiro, Arquiteto) qu serão os responsáveis 
técnicos da empresa encarregado de acompanhar a execução da obra; 

e) Declaração / compromisso de manter, na condução das obras, o profissional cujo atestado 
venha a atender a exigência da alínea “b” acima. 

f) Prova de que os profissionais, designado como Responsável Técnico (RT- Engenheiro e 
Arquiteto) pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega 
da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor, o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador 
de serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 
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g) No decorrer da execução da obra, os profissionais indicados como RT, poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30 §10, da Lei Federal nº 8.666/93, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. Apresentar documento que ateste isso. 

h) Comprovação de a CONTRATADA possuir em seu corpo técnico, na data prevista do Edital, 
profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) 
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas de complexidade 
equivalente às do objeto da presente licitação. 

 
 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as mesmas 
não serão aceitas se a data de suas expedições for anterior a 60 (sessenta) dias da data de abertura 
dos envelopes contendo documentação e proposta comercial, com exceção do item 1.6 desta sessão. 
 
NOTA 2: A Microempresa – ME, a Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparada deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios 
da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 
2.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou 
equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
 
2.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.  
 
2.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
2.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

 
12.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
12.3 – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
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12.4 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
12.5 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
12.6 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
12.7 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
 
12.8 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
12.9 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
12.10 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante, será 
concedido o prazo de até trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 
em campo próprio do sistema. 
 
13.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
13.2.1 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
13.2.2 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
13.2.3 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
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querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
13.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
14.1 – A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

14.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
14.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato/ATA, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
14.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
14.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
 
15.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

16.1 – O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o Secretário 
de Obras, que é a área solicitante. 
 

16.2 – Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os 
critérios estabelecidos no instrumento convocatório. 
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16.3 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, a Prefeitura 
convocará os classificados para comparecerem à sede da Prefeitura e assinarem a ARP, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 
81 da Lei 8.666/93. 
 

16.3.1 – Na impossibilidade de comparecer à sede da Prefeitura, a empresa classificada deverá, 
respeitando o mesmo prazo citado no item acima, remeter ARP assinada, via correios/transportadora, 
informando o código para rastreio pelo e-mail: compras@carandai.mg.gov.br. 
 
16.4 – Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, 
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela 
área solicitante, o Pregoeiro, examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda 
negociar o preço. 
 
16.5 – A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
16.6 – A ARP não obriga a Prefeitura a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica 
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade 
de condições, os beneficiários do registro terão preferência.  
 
16.6.1 – A critério da Prefeitura, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) 
tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela área solicitante, mediante Ordem de 
Serviço, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas 
vinculadas à proposta, ao edital e a Ata. 
 
16.7 – A área solicitante avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as 
negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.  
 
16.8 – Se o preço inicialmente tornar-se superior ao praticado no mercado, a área solicitante negociará 
com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da ARP poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação 
comprobatória.  
 
16.9 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na 
Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 
16.10 – O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pela Prefeitura, mediante comunicação 
formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos: 
 
16.10.1 – O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem à ARP;  
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16.10.2 – O fornecedor não formalizar o Contrato decorrente da ARP ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 
 
16.10.3 – O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente da ARP;  
 
16.10.4 – Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da ARP;  
 

16.10.5 – O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados pelo mercado; e,  
 
16.10.6 – Por razões de interesse público. 

 
16.11 – A área solicitante deverá realizar o controle dos serviços executados, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
 
16.12 – Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, a Prefeitura, 
para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, através de termo aditivo, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 
65 da Lei no 8.666/93.  
 
16.12.1 – Diante da opção pelo aditamento ao quantitativo do Contrato fica vedado o aditamento de 
quantitativos nos contratos dela decorrentes. 

 
16.13 – Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de 
seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto à Prefeitura.  
 
16.14 – A área solicitante poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus 
preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a 
Administração do Contrato e das contratações dela decorrentes.  
 
16.15 – A área solicitante expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como 
instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos pagamentos.  
 
16.16 – A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da ARP 
pela área solicitante, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.  
 
16.17 – A Prefeitura não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizadas, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na ARP ou Termo de Referência.  
 
16.18 – O acompanhamento e a fiscalização da área solicitante não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.  
 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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17.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
18.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
18.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
compras@carandai.mg.gov.br  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da Prefeitura de 
Carandaí Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG - CEP 36280-000 Fone: (32) 3361-
1177 Atendimento: 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, Departamento de Compras e 
Licitações. 
 
18.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
18.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
18.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
18.6 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
18.7 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
18.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
18.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á o contrato no sistema eletrônico. 

mailto:compras@carandai.mg.gov.br
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19.2 – 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 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

19.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

19.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

19.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

19.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

19.10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.11 – O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

19.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Declaração Conjunta; 

ANEXO IV – Minuta do contrato. 
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19.13 – A Prefeitura convocará o adjudicatário e estabelecerá prazo para assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, observado o prazo de validade da proposta, nos 
termos estabelecido no Edital.  
 
19.14 – Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, serão aplicadas as sanções cabíveis. O Pregoeiro 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, 
até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda, negociar o preço. 
 
19.15 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis.  
 
19.16 – Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro poderá, a 
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
 
19.17 – As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e do Pregoeiro serão 
publicadas no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.carandai.mg.gov.br.  
 
19.18 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
19.19 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
19.20 – Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
 
Carandaí, 20 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 
 
 
 

1. DO OBJETO 
Constitui objeto deste Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para recomposição e/ou reassentamento de pavimentos em pedra poliédrica, em 
paralelepípedos e pavimento em piso intertravado sextavado incluindo, se necessário, a recomposição de base e 
ou sub-base e demolição de pavimentação já existente.. 
 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVO E VALOR ESTIMADO 
A presente especificação técnica estabelece os requisitos mínimos à serem observados na execução de 
pequenos reparos e serviços de manutenção da pavimentação pré-existente; excluindo a execução de novas 
pavimentações, necessários à durabilidade e segurança do calçamento danificado: 
Em vias pavimentadas em blocos de concreto pré-moldado (bloquetes); 

 Serão substituídos aquelas peças que apresentarem fissuras, trincas, desgastes, quebras 
ou empenas em suas superfícies de contato, sem reproveitamento; 

 A recomposição deverá ser executada com blocos de concreto pré-moldado intertravados, 
seguindo o padrão das peças existentes na via, exceto em situações onde o tipo presente 
não seja mais comercializado; 

 Os blocos de concreto serão assentados sobre a camada de areia e/ou pó de pedra 
nivelada, cuidando-se que a distância entre eles tenha entre 2 e 3 mm, nunca superior a 5 
mm. Nessa operação é importante evitar qualquer irregularidade na camada de 
assentamento, além de verificar, constantemente se os blocos estão bem colocados e 
ajustados; 

 Para o acabamento junto ao meio-fio ou interrupções no pavimento (bueiros, caixas de 
inspeção, etc.), usam-se blocos cortados ou serrados na obra, de modo a encaixar 
perfeitamente no espaço vazio. Pequenos espaços existentes entre os blocos e os bordos 
de acabamento (meio-fio, por exemplo) devem ser preenchidos com argamassa de cimento 
e areia na proporção 4:1;  

 Procede-se a última etapa, que consiste em espalhar uma camada de areia e/ou pó de 
pedra peneirado a sobre os blocos, para que os espaços vazios das juntas verticais sejam 
totalmente preenchidos 

 
 
Em vias pavimentadas em alvenaria poliédrica; 

 Serão reaproveitadas aquelas peças que apresentarem superfícies adequadas à  NBR 
7193, assentadas sobre colchão de areia e/ou pó de pedra e/ou saibro, devidamente 
rejuntado com areia e/ou pó de pedra e/ou saibro; 

 Em caso de demolição sem reaproveitamento, a empresa arcará com o transporte e 
fornecimento do material de jazida, obedecendo as dimensões e pesos compatíveis com a 
NBR 7193; 
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 Procede-se a última etapa, que consiste em espalhar uma camada de areia e/ou pó de 
pedra peneirado a sobre as pedras, para que os espaços vazios das juntas verticais sejam 
totalmente preenchidos; 

 Para adequada compactação será necessário o uso do Rolo compactador vibratório tipo 
tandem, de rodas lisas para áreas maiores e/ou Soquete manual de 12 a 18kg, para locais 
inacessíveis ao rolo compactador; 

 
Pavimentação em paralelepidos com ou sem reaproveitamento: 

 Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha 
de resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos materiais 
constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação ou arestas 
quebradas;  

 Devem ainda apresentar as seguintes características: Resistência a compressão simples: 
1.000kg/cm², peso específico aparente: 2.400kg/m³, absorção de água após 48 horas de 
imersão: 0,5%, em peso; 

  Os paralelepípedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma 
forma retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superfície razoavelmente 
plana e com as arestas retilíneas. As faces laterais não poderão apresentar convexidades 
ou saliências que induzam às juntas maiores que 1,5cm. O aparelhamento e a classificação 
por fiadas dos paralelepípedos devem ser de tal forma que no assentamento, as juntas não 
excedam a 1,5cm na superfície. As dimensões dos paralelepípedos devem estar 
compreendidas dentro dos seguintes limites: Comprimento: 17 a 23cm; Largura: 12 a 
15cm; Altura: 11 a 14cm; de preferência seguindo os padrões das peças existentes. 

 

  A areia para a base, deve ser de rio ou de depósitos naturais, e constituída de partículas 
limpas, duras e duráveis e isentas de matérias orgânicas; 

Nestes serviços não serão utilizados obras de drenagem, apenas pequenos reparos em sistemas de drenagens 
já existentes, assim como: reparos em caixa ralo, desobstrução de rede com possível substituição de peças, 
reparos de poços de visita e serviços gerais de reparos. 
Para a execução da pavimentação, deverão ser observados: O subleito deverá estar limpo, regularizado e 
compactado na cota do greide da respectiva rua, antes da colocação da base. Sulcos ou pequenas áreas de 
solo macio inadequados, devendo ser corrigidos através de drenagens substituídos por materiais estáveis. A 
sub-base, quando necessária, deverá estar de acordo com as especificações definidas pela fiscalização. A base, 
quando necessária, deverá apresentar um semelhante ao requerido para a superfície final de rolamento e com 
tolerância máxima de 2 cm em relação às cotas de projeto. Já deve-se prever nesta etapa, uma inclinação < 3% 
no pavimento, para escoar água de chuva. A camada de assentamento só deve ter início quando estiverem 
prontas as camadas subjacentes e o sistema de drenagem do pavimento. A camada de areia e/ou pó de pedra, 
que também contribui para a capacidade estrutural do pavimento, deverá ser espalhada e nivelada, evitando-se 
que após esta operação os operários circulem sobre o colchão nivelado, qualquer irregularidade que ocorra 
poderá refletir superfície de rolamento. Para minorar os riscos de imperfeições, não é recomendável nivelar 
grandes extensões de saibro à frente da linha de trabalho; 
As manutenções contemplarão vias em todo o perímetro urbano que abrange uma área de aproximadamente 
12.000 m², com metragem mínima de solicitação dos serviços de manutenção de 500 m² corridos. 
As frentes de trabalho serão definidas de acordo com as condições e disponibilidade da fiscalização. Não existe 
limitação de quantitativo de ordem de serviço em aberto, porém as mesmas serão expedidas de acordo com a 
demanda de serviço existente e disponibilidade de recursos orçamentários para seu custeio.  
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Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Global Estimado 
01 01 01 Serviço REGISTRO DE PREÇOS para futura e 

eventual contratação de empresa 
especializada para recomposição e/ou 
reassentamento de pavimentos em pedra 
poliédrica, em paralelepípedos e 
pavimento em piso intertravado sextavado 
incluindo, se necessário, a recomposição 
de base e ou sub-base e demolição de 
pavimentação já existente. 

R$ 2.820.967,93 (dois 
milhões, oitocentos e vinte 
mil, novecentos e sessenta 
e sete reais e noventa e 
três centavos) * 

 
*Referencia: SETOP/LESTE   MAR./2022   S/DESONERAÇÃO  
                     SINAPI                ABR./2022   S/DESONERAÇÃO 

 
 

IT
E

M
 

T
A

B
E

L
A

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. 
 

QUANT.  

 CUSTO 
UNITÁRIO 

S/BDI  

 CUSTO 
UNITÁRIO 

C/BDI  

 R$ SERVIÇO 
C/BDI  

1.     
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM 

ALVENARIA POLIÉDRICA 
          

1.1 SINAPI 101814 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM 

PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS 

POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE 

M2 7000 39,73 49,53 R$ 346.719,74 
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VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

1.2 SINAPI 101816 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM 

PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS 

POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 60,94 75,97 R$ 531.817,29 

1.3 SINAPI 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS 

POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ 

DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO 

DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020 

M2 7000 44,83 55,89 R$ 391.226,93 

1.4 SINAPI 101855 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS 

POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 

DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020 

M2 7000 66,15 82,47 R$ 577.284,44 

2. 
    

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDO 
          

2.1 SINAPI 101817 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO 

DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020 

M2 1000 43,1 53,73 R$ 53.732,77 

2.2 SINAPI 101819 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 

DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020 

M2 1000 54,92 68,47 R$ 68.468,76 

2.3 SINAPI 101850 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, 

COM REAPROVEITAMENTO DOS 

PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DOMATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 49,54 61,76 R$ 61.761,52 

2.4 SINAPI 101852 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, 

COM REAPROVEITAMENTO DOS 

PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DOMATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 61,55 76,73 R$ 76.734,39 

3. 
  

  
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM 

BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADO 
          

3.1 SINAPI 101820 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 33,86 42,21 R$ 168.853,05 

3.2 SINAPI 101858 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 

SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6CM,EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

M2 4000 21,17 26,39 R$ 105.570,56 
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REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

3.3 SINAPI 101859 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS 

SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 8CM,EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 23,42 29,20 R$ 116.790,86 

4.     RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE            

4.1 SINAPI 101836 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS 

DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M3 3600 23,68 29,52 R$ 106.278,68 

5.     DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO           

5.1 SETOP 
ED-

48476 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM 

PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 
M2 4000 14,42 17,98 R$ 71.909,66 

5.2 SETOP 
ED-

48491 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 

PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM 

AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO 

M2 1000 14,42 17,98 R$ 17.977,41 

5.3 SETOP 
ED-

48490 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA 

POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
M2 7000 14,42 17,98 R$ 125.841,90 

 
BDI: 24,67% 
 
 

3. JUSTIFICATIVA 
Considerando que as vias calçadas do Município necessitam, em sua maioria, de manutenções regulares devido 
ao perfil do trânsito que as utiliza e aos danos sofrido nos últimos períodos chuvosos além da vida útil avançada 
em alguns casos.  
Considerando que a relação custo-benefício deste material é atraente, a longo prazo, pois apresenta 
durabilidade maior, quando comparado à recuperação estrutural de pavimentos asfálticos e a necessidade 
imediata do município em dar um retorno à população em relaçao à manutenção de vias.destruídas ou 
parcialmente destruídas por eventos naturais ou antrópicos. 
Considerando ainda que o município não dispõe de quantitativo suficiente de servidores capacitados para a 
execução destes reparos, o que torna indispensável a contratação de empresa para execução de reparos em 
vias públicas. 
Por guardarem relação direta de continuidade e similaridade, a execução do objeto por um mesmo contratado 
pode agregar ganho de eficiência no gerenciamento do contrato. É que a execução do objeto por mais de um 
contratado pode ficar comprometida com os cronogramas diferenciados de diversos prestadores, além de 
descentralizar responsabilidades por possíveis danos e de, eventualmente, não alcançar seus objetivos. 
 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Conforme Normas Técnicas da ABNT. 
 

5. CAPACIDADE TÉCNICA 
Os serviços prestados serão executados exclusivamente por empresa tecnicamente especializada em execução 
de pavimentos. Tal comprovação se dará conforme segue, e a documentação constante da inscrição deve estar 
organizada, completa e apresentada na seguinte ordem com dispositivos separadores os mais claros possíveis: 
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i) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Arquitetura – 

CREA e/ou CAU, em situação regular e em vigor. As empresas que forem sediadas em outra 
jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA/CAU de origem, deverão apresentar, 
preferencialmente, visto junto ao CREA/MG e/ou CAU/MG. 

j) Certidões de Registro atualizadas do RT, na entidade profissional competente da Empresa e de 
todos os seus profissionais Responsáveis Técnicos. 

k) Apresentação pela licitante do seu quadro técnico administrativo compatível com este objeto, 
relacionando a quantidade e função dos profissionais necessários para a condução das obras, 
tais custos  deverão estar inclusos no BDI. 

l) Declaração indicando quais profissionais (Engenheiro, Arquiteto) qu serão os responsáveis 
técnicos da empresa encarregado de acompanhar a execução da obra; 

m) Declaração / compromisso de manter, na condução das obras, o profissional cujo atestado 
venha a atender a exigência da alínea “b” acima. 

n) Prova de que os profissionais, designado como Responsável Técnico (RT- Engenheiro e 
Arquiteto) pertençam ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega 
da proposta, entendendo-se como tal, para fins desta licitação, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor, o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o prestador 
de serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de compromisso de 
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

o) No decorrer da execução da obra, os profissionais indicados como RT, poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30 §10, da Lei Federal nº 8.666/93, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. Apresentar documento que ateste isso. 

p) Comprovação de a CONTRATADA possuir em seu corpo técnico, na data prevista do Edital, 
profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor(es) 
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 
de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is) executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas de complexidade 
equivalente às do objeto da presente licitação. 

 
 
Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem nenhum outro que não tenha se 
originado de contratação. 
A ausência da apresentação dos documentos acima listados desabilita o candidato a participar do presente 
certame. 
 

6. CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DO SERVIÇO 
A empresa licitante interessada, deverá visitar o local de execução dos serviços, para conhecer as 
peculiaridades locais, analisando todos os aspectos necessários para a devida execução dos serviços. Os 
custos que advierem dessas visitas serão arcados exclusivamente pela licitante, vedada sua computação no 
cálculo das planilhas de custos, para elaboração de suas propostas. 
A empresa deverá fornecer declaração devidamente assinada pelos responsáveis, de que possui completo 
conhecimento das peculiaridades inerentes à execução dos serviços e sobre o local do serviço, podendo acionar 
a qualquer momento, para esclarecimentos e questionamentos o setor de fiscalização responsável. 
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A empresa assume total responsabilidade pela declaração, ficando impedida no futuro de pleitear por força do 
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica ou financeira. 
 

7. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO 
Os serviços descritos neste Termo deverão ser executados conforme demanda e cronograma definido pela 
Secretaria de Obras. 
As despesas de transporte, frete, entrega, instalação, mão de obra, montagens/desmontagem, 
mobilização/desmobilização são de responsabilidade da contratada, estando inclusas no preço final. 
Fica assegurado a Contratante o direito de rejeitar os produtos/serviços entregues/executados em desacordo 
com as especificações deste Termo ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
Caso a substituição/reparo não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo em atraso na 
entrega, bloqueio de pagamentos e sujeita à aplicação das sanções legais. 
A expedição da Ordem de Serviço será feita no prazo especificado em contrato após a confecção da nota de 
empenho/autorização, podendo ser prorrogada a critério do Município. 
Critério de aceitação do serviço: A empresa executora deverá apresentar os certificados de qualidade dos 
produtos empregados na obra, obedecidas as recomendações das normas técnicas pertinentes e demais laudos 
solicitados, documentos estes que são fornecidos pelos fabricantes. Os certificados, que devem ser devidamente 
arquivados pela fiscalização, devem conter os resultados dos ensaios feitos para o controle tecnológico que 
comprovem a qualidade do produto. 
A conferência dos certificados de qualidade deve ser feita todas as vezes que chegar um novo lote de produtos 
na obra, uma vez que não devem ser utilizados produtos que não estejam com os documentos de comprovação 
da qualidade devidamente arquivados pela fiscalização. 
Este procedimento permite uma rastreabilidade futura, em caso de deficiência no desempenho dos produtos. 
Para aprovação dos serviços a fiscalização irá acompanhar a execução de todas as etapas descritas nos 
procedimentos executivos, atentando que os trabalhos foram realizados conforme as recomendações constantes 
no documento. 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei no 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 
obrigações da Contratante: 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 

 Atestar as faturas/notas fiscais; 

 Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 

 Fornecer a documentação necessária à execução da obra tais como memoriais descritivos, projetos 
executivos, planilhas orçamentarias e cronograma físico-financeiros. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 Sem prejuízo das obrigações legais, a Contratada deverá: 

 Assegurar durante a prestação dos serviços a proteção e conservação dos mesmos; 

 Prestar o serviço conforme as especificações contidas neste Termo, no Edital e seus anexos; 

 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 
execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

 Obedecer integralmente o Plano de Segurança da Obra, conforme as Normas de Segurança do 
Trabalho; 

 Responsabilizar pelo isolamento total do local onde se concentrará o canteiro de obras, limitando 
qualquer tipo de trânsito de automóveis ou pedestres, prezando pela segurança dos usuários; 
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 Informar ao à Contratante, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão do serviço, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para 
corrigir a situação; 

 Realizar os serviços descritos no Termo de Referência, de acordo com a melhor técnica aplicável, com 
zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e demais disposições legais e 
resoluções específicas para a prestação do serviço. 

 Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a que venha a ser 
aprovada, sempre liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes para  
representá-la perante a Contratante e ao gestor do contrato para resolver problemas referentes aos 
serviços de execução. 

 Arcar com os custos de encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de seu pessoal empregado, 
inclusive o transporte dos mesmos até os locais da obra, bem como o fornecimento de alimentação. 

 Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços contratados, obedecendo 
aos requisitos legais pertinentes, ficando a Contratante e seus respectivos prepostos isentos de 
qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho, seja eles de  natureza cível 
ou criminal. 

 Fornecer e fiscalizar o uso de uniformes, crachás e equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
equipamento de proteção coletiva (EPC). 

 Manter a disposição da Contratante um representante legal com autoridade e capacidade de discutir o 
planejamento, a técnica, a forma e o controle dos serviços a serem executados, arcando com seus 
custos, não sendo permitida sua inclusão na planilha de custos e formação de preços. 

 Instruir seu representante quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante,  inclusive 
quanto ao cumprimento das normas internas, segurança e medicina do trabalho. 

 Manter disciplina no local dos serviços, retirando no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 
o funcionário considerado com conduta inconveniente pela Contratante. 

 Durante o processo de execução dos serviços a Contratada deverá apresentar relatórios de diários de 
obra (RDOs), diariamente, concisos e contendo informações relevantes para o bom acompanhamento 
da Contratante durante a execução dos serviços, a fim de que sejam averiguadas questões como 
prazo, materiais e procedimentos adotados a fim de garantir a eficiência e presteza nos serviços 
prestado pela Contratada. As informações deverão ser complementadas com fotos identificando o 
local e com registro da data. 

 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não causar 
transtornos para a fiscalização da Contratante, devendo sempre retirar o entulho para locais externos 
ao terreno, após a execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas formas relativas 
à proteção ambiental. 

 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, 
devendo os materiais a serem empregados receberem prévia aprovação da Contratante, que se 
reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade especificados. 

 Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, usuários ou não 
dos serviços contratados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela 
Contratante, com fulcro no art. 70 da Lei no 8.666/93; 

 Responsabilizar-se pelo atendimento das disposições legais, normas técnicas e resoluções específicas 
para a prestação do serviço. 

 A Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos, contados 
após a emissão da Ordem de Serviço, os seguintes documentos: 

- Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA, do serviço objeto da licitação; 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 31 
 

- Abertura de certificado de matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência e matricula 
CEI; 

- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT e 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme as Normas 
Regulamentares (NR) 18 e 07 da Portaria nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 

- Atestados de Saúde Operacional (ASO) dos profissionais que farão parte da equipe; 
- Ficha Técnica de distribuição de equipamento de proteção individual e conjunta; 

 
10. DA FISCALIZAÇÃO 

 
O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os Contratados serão feitos pelo 
servidor responsável pela fiscalização da obra, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

- O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento e fiscalização e pelo ateste dos serviços 
contratados, bem como pela gestão de prazos e condições do contrato. 

- O Contratante se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente 
técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência 
estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O material oriundo da demolição deverá ser convenientemente acondicionado  transportado para descarte de 
acordo com normas e procedimentos da contratante. Todo entulho/lixo gerado deverá ser retirado do local até o 
final da tarde e ser descartado adequadamente. No valor orçado deverá estar previsto a demolição bem como o 
descarte do entulho e o isolamento da área. O descarte deverá ser realizado diariamente de modo a não 
propiciar que o entulho pernoite na obra e o isolamento deverá ser executado com dispositivos metálicos e/ou 
fitas zebradas fixadas em cavaletes;  
A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias, sempre que for solicitada 
sua participação pela CONTRATANTE, em Carandaí/MG. Todas as reuniões deverão ser acompanhadas pelo 
Coordenador da execução e pelo especialista de cada área, sempre que necessário. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 

 
1. PROPONENTE 
 

Empresa:  
CNPJ:                                               
Endereço: 
Cidade:                                                                        UF:             CEP: 
Telefone:                                                                      Fax: 
E-mail: 
Sócio Proprietário: 
CPF:                                                                   RG: 
 
 
2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 

Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Global  
01 01 01 Serviço REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para 
recomposição e/ou reassentamento de 
pavimentos em pedra poliédrica, em 
paralelepípedos e pavimento em piso 
intertravado sextavado incluindo, se necessário, 
a recomposição de base e ou sub-base e 
demolição de pavimentação já existente. 

R$   , (Valor por extenso)  

 
 

IT
E

M
 

T
A

B
E

L
A

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. 
 

QUANT.  

 CUSTO 
UNITÁRIO 

S/BDI  

 CUSTO 
UNITÁRIO 

C/BDI  

 R$ 
SERVIÇO 

C/BDI  

1.     
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA 

POLIÉDRICA 
          

1.1 SINAPI 101814 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA 

POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

1.2 SINAPI 101816 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA 

POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

M2 7000 R$ R$ R$ 
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COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

1.3 SINAPI 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS 

POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

1.4 SINAPI 101855 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS 

POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

2. 
    

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDO 
       

2.1 SINAPI 101817 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 

DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 

PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

2.2 SINAPI 101819 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

2.3 SINAPI 101850 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DOMATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

2.4 SINAPI 101852 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DOMATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

3. 
    

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO 

SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
       

3.1 SINAPI 101820 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 

- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 R$ R$ R$ 

3.2 SINAPI 101858 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 

6CM,EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 R$ R$ R$ 

3.3 SINAPI 101859 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 

8CM,EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 R$ R$ R$ 

4.     RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE         
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4.1 SINAPI 101836 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020 

M3 3600 R$ R$ R$ 

5.     DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO        

5.1 SETOP 
ED-

48476 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO 
M2 4000 R$ R$ R$ 

5.2 SETOP 
ED-

48491 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO 

REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 

M2 1000 R$ R$ R$ 

5.3 SETOP 
ED-

48490 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA 

POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
M2 7000 R$ R$ R$ 

 
 
 
 
2. PRAZO DE 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. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
As contidas na Minuta da ARP que integra o Anexo do Pregão supramencionado. 
 
 
 
___________________ , ______ de ___________ de 2022. 
 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 35 
 

 

ANEXO III – MODELO DA DECLARAÇÃO CONJUNTA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 

 
 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 
sediada na _______________________, telefone ______________, e-mail____________________, 
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Processo Licitatório 
nº.054/2022 – Pregão Eletrônico nº. 045/2022, DECLARA expressamente, sob as penalidades 
cabíveis, que:  

 
a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei 
nº. 9.854/99).  
 
b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a 
sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.  
 
c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 
8.666/93. 
 
 
 
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2022.  
 
 
 
 

_________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0222022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 

 

ARP N. ____/2022. 
  

Em xx de xxxxx de 2022, o MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n. 18.094.797/0001-07, com endereço na Praça 
Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, Carandaí, estado de Minas Gerais, CEP 
36.280-000, a seguir denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Washington Luis Gravina Teixeira, nos termos do artigo 15 da 
Lei Federal n. 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo 
Licitatório n. 054/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n. 045/2022, do tipo menor 
preço regido pela Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e demais 
disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das 
propostas apresentadas no pregão, resolve registrar os preços da empresa abaixo 
citada, de acordo com o item disputado e a classificação por ela alcançada, 
observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, 
mediante as condições a seguir pactuadas: 
 

 
1. DO OBJETO  
 
A presente ATA tem como objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para recomposição e/ou reassentamento de pavimentos em pedra poliédrica, em paralelepípedos 
e pavimento em piso intertravado sextavado incluindo, se necessário, a recomposição de base e ou sub-base e 
demolição de pavimentação já existente, especificado no Termo de Referência, parte integrante do Edital de 
Licitação do Processo Licitatório nº 054/2022, Pregão Eletrônico n. 045/2022. 
 

Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Global  
01 01 01 Serviço REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para 
recomposição e/ou reassentamento de 
pavimentos em pedra poliédrica, em 
paralelepípedos e pavimento em piso 
intertravado sextavado incluindo, se necessário, 
a recomposição de base e ou sub-base e 
demolição de pavimentação já existente. 

R$   , (Valor por 
extenso)  
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. 
 

QUANT.  

 CUSTO 
UNITÁRIO 

S/BDI  

 CUSTO 
UNITÁRIO 

C/BDI  

 R$ 
SERVIÇO 

C/BDI  

1.     
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA 

POLIÉDRICA 
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1.1 SINAPI 101814 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA 

POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

1.2 SINAPI 101816 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA 

POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

1.3 SINAPI 101853 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS 

POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

1.4 SINAPI 101855 

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 

REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS 

POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 7000 R$ R$ R$ 

2. 
    

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDO 
       

2.1 SINAPI 101817 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ 

DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 

PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

2.2 SINAPI 101819 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS 

PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

2.3 SINAPI 101850 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DOMATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

2.4 SINAPI 101852 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DOMATERIAL. AF_12/2020 

M2 1000 R$ R$ R$ 

3. 
    

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO 

SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
       

3.1 SINAPI 101820 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 

- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 R$ R$ R$ 

3.2 SINAPI 101858 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 

6CM,EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 R$ R$ R$ 
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3.3 SINAPI 101859 

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 

8CM,EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 

M2 4000 R$ R$ R$ 

4.     RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE         

4.1 SINAPI 101836 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020 

M3 3600 R$ R$ R$ 

5.     DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO        

5.1 SETOP 
ED-

48476 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO 
M2 4000 R$ R$ R$ 

5.2 SETOP 
ED-

48491 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO 

REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 

M2 1000 R$ R$ R$ 

5.3 SETOP 
ED-

48490 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA 

POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
M2 7000 R$ R$ R$ 

 
 
 
1.1. O FORNECEDOR, para fins fornecer o objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do 
Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório n. 054/2022, que integra esta Ata de 
Registro de Preço como se nela estivesse transcrito.  
 
2. DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1. A Contratante deverá publicar o extrato da presente ARP, através da imprensa oficial do Município. 
 
2.2. A Contratante deverá publicar, trimestralmente, os preços registrados, conforme o §3º do art. 15 da Lei 
n.8.666/93. 
 
 3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
3.1. O preço estimado a ser pago é o constante no item 01 desta ARP; 
3.2. O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade de 
contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 
3.3. Na formalização da compra, através da Ordem de Fornecimento, será indicada a dotação. 
 
4. O GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
4.1. O gerenciamento desta ARP será realizado pela Secretaria de Obras ou servidor designado pelo mesmo. 
 
5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
5.1. A presente ARP tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia 
legal da publicação de seu extrato. 
 
6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
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6.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-se, a 
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação.  
 
6.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 
que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela CONTRANTANTE a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
6.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, 
este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a CONTRATANTE à devida comprovação do 
acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no 
prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATANTE não o 
eximem das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 
 
6.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo FORNECEDOR, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das 
seguintes providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  
b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 

 
7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITABILIDADE 
 
5.1 - O prazo de entrega é de no máximo 10 (dez) dias contados a partir do envio da Ordem de 
Fornecimento, via e-mail. O local de entrega será informado junto a ordem de fornecimento. 
 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os produtos sejam entregues com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
8.2. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura for compelida a responder 
por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
8.3. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos à ARP/Contrato;  
8.4.  Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto licitado.  
8.5. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura com o 
Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.  
8.6. Entregar o objeto desta ARP dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.  
8.7. Cumprir os prazos previstos na ARP ou outros que venham a ser fixados pela Contratante 
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8.8. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto dessa ARP/Contrato, 
durante toda a sua vigência, a pedido da Contratante. 
8.9. Manter, durante a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com 
prazo de validade expirado.  
8.10. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 
na ARP, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
8.11. Encaminhar à Contratante, junto a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das 
condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de 
regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos 
emissores pelo gestor/fiscal do ARP; 
 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
9.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
9.2. Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
9.3. Emitir Ordem de Serviço.  
9.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  
9.5. Fiscalizar a execução do serviço objeto dessa ARP, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
9.6. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP, bem como dos termos aditivos que venham a 
ser firmados.  
9.7. Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da 
ARP, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da 
lei, prazo para apresentação de defesa.  
9.8. Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
9.9. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
9.10. Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo. 

a) provisoriamente: o servidor credenciado receberá o produto para verificação e, encontrando 
irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade dos produtos, e sendo 
aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento 
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.  

 
10. DA RESCISÃO 
  
10.1. Os serviços oriundos desta ARP e contratados pelo CONTRATANTE poderão ser rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93. 
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10.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
11. DAS MULTAS E PENALIDADES  
 
11.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 
execução da ARP/ Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do 
Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ARP e 
demais cominações legais.  
 
11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 
presente contratação:  
 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega dos objetos da ARP, ou por dia de 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir da ARP ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento, quando a Prefeitura, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 
11.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
 
11.4.  As multas e penalidades previstas nesta ARP não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
12. DO FORO  
 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes da presente ARP, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
 
 
 
Carandaí, ____ de ____________________________ de 2022. 
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MUNICÍPIO DE CARANDAÍ                                           LICITANTE VENCEDOR                   
CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO 

 


