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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 
OBJETO: “Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, 
compreendendo a 1ª Etapa, sendo: (Instalações Iniciais da obra, Preparo do Terreno, Locação da Obra, Estrutura de 
Concreto e Armação), para a Construção da Sede Própria da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, e em 
conformidade com as planilhas e projetos anexos. 
 

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
 

DIA: 10/12/2015 às 08h30min (oito horas e trinta minutos) 
 

DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL: 
 

DIA: 10/12/2015 às 09h 00min (nove horas) 
 

IMPORTANTE – ATENÇÃO 
 

SRS. licitantes RECOMENDAMOS para que se proceda a leitura atenta às condições e/ou exigências expressas neste 
edital e seus anexos, objetivando uma perfeita participação no certame. Em caso de dúvidas: (37) 3755-1514. 
 
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas comerciais e a abertura da 
sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário. 
 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
 
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NA RUA INÁCIA MARIA DO ROSÁRIO, 210 – CENTRO, 
MORADA NOVA DE MINAS – MG, CEP: 35.628-000. 
 

CONSULTAS AO EDITAL: 
 

Será disponível quando solicitado, através de site- www.camaramoradanova.mg.gov.br via fax através do TEL/FAX. (37) 
3755-1514 e também permanecerá afixado no Quadro de Avisos localizado no hall de entrada da Câmara Municipal de 
Morada Nova de Minas (MG), podendo ainda ser obtido na integra junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
13 às 17 horas, até o último dia útil que anteceder a data do certame. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

A Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, com sua sede administrativa situada à Rua Inácia Maria do Rosário, 
210, Centro – Morada Nova de Minas/MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra 
aberto o Processo Licitatório Nº.004/2015, Tomada de Preço Nº.001/2015, objetivando a Contratação de Empresa sob o 
regime de execução de menor preço por Empreitada global, compreendendo a 1ª Etapa, sendo: (Instalações Iniciais da 
obra, Preparo do Terreno, Locação da Obra, Estrutura de Concreto e Armação), para a Construção da Sede Própria da 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG e em conformidade com as planilhas e projetos anexos, sob o regime de 
empreitada global, que será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal N.° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores; Lei nº 5.194/66; Lei Complementar nº 123/06; e demais legislações pertinentes à 
espécie. 

“ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO”  
JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação  
End.: Rua Inácia Maria do Rosário, 210 - Centro – Morada Nova de Minas – MG  
DIA :10/12/2015  
HORA: 09h00min 

 

1. CLAÚSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 – Contratação de Empresa sob o regime de execução de menor preço por Empreitada global, compreendendo a 1ª 
Etapa, sendo: (Instalações Iniciais da obra, Preparo do Terreno, Locação da Obra, Estrutura de Concreto e Armação), para 
a Construção da Sede Própria da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG.  
 

2. CLAÚSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS 

 Anexo I – Memorial Descritivo; 
 Anexo II – Termo de compromisso da empresa acerca do(s) responsável (is)técnico(s) pela execução da obra; 
 Anexo III – Projeto Básico e executivo; 
 Anexo IV – Modelo de Proposta;  
 Anexo V Planilha com especificações dos serviços e respectivos quantitativos; 
 Anexo VI Cronograma Físico-Financeiro; 
 Anexo VII - Modelo da Carta de Credenciamento; 
 Anexo VIII – Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da constituição da 

república federativa do Brasil; 
 Anexo IX – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação; 
 Anexo X – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 Anexo XI – Minuta do Contrato; 
 Anexo XII - Relação de Documentos para Cadastro (CRC); 
 Anexo XIII - Atestado de Visita Técnica; 
 Anexo XIV – Termo de Recebimento do Edital da Tomada de Preços; 
 Anexo XV – Modelo de Termo de Renúncia; 
 Anexo XVI – Termo de Conhecimento de Minuta de Contrato; 
 Anexo XVII – Declaração de pleno conhecimento das condições para execução da obra; 

 
2.1 – Compõe o presente edital o projeto básico/executivo contendo os memoriais descritivos, memórias de cálculos, plantas e 
desenhos que serão fornecidos aos licitantes por meio magnético ou cópia no ato da retirada do mesmo junto à Comissão 
Permanente de Licitação ou quando da participação do licitante na Visita Técnica. 
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3. CLAÚSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Restrições 

Somente poderão participar da presente licitação empresas, que: 

a) Devidamente se cadastrar ou que atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do Anexo XII; 

b) Tenham Capital Social Integralizado igual ou superior a R$ 9.288,03 (nove mil e duzentos e oitenta e oito reais e 
três centavos), até a data desta Licitação; 

c) A licitante deverá adquirir o exemplar do presente Edital à Rua Inácia Maria do Rosário, 210 Centro, Morada Nova de 
Minas/MG no horário das 13:00 às 17:00 horas. 

d)  Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas nas condições estabelecidas no art. 
9º, da Lei Federal 8.666/93; 

e) Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas nos preceitos ditados pela Lei 
Estadual nº 13.994, de 18/09/2001; 

f) Não será permitida a participação de empresas em consórcio; 

g) O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de carta de 
credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à 
desistência de interposição de recurso; 

h) A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante  
legal da empresa licitante, conforme ANEXO VII, constante deste Edital;  

i) Apresentar Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

3.1.1 - A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na  
interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação CPL da Câmara Municipal de Morada Nova de 
Minas/MG, situado na Rua Inácia Maria do Rosário, 210 - Centro, no horário de 13:00 às 17:00, podendo, também,   a 
consulta ser feita via Fax nº. (37) 3755-1514; 

3.1.2 - Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas  
até 05 (cinco) dias úteis antes da data de entrega da documentação.  

 

3.2 - Da Visita Técnica 

3.2.1 – A vista técnica poderá ser realizada por um engenheiro civil pertencente ao quadro técnico do licitante, munido dos 
seguintes documentos: carta de credenciamento, carteira de trabalho ou ficha de registro de empregado e carteira de 
identidade expedida pelo CREA. 

3.2.2 - A visita técnica é facultada podendo ser realizada impreterivelmente até 03 (três) dias antes da abertura prevista para 
o dia 07/12/2015, saindo do prédio da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG), a qual será coordenada pelo 
responsável designado pela Câmara Municipal, que ao final emitirá atestado de comparecimento dos interessados. 

3.2.3 - Somente participarão da visita técnica os interessados que preencherem as condições acima. 

3.2.4 - Durante a visita técnica, o interessado, por seu representante, deverá observar atentamente as condições de 
implantação das obras, solicitando ao engenheiro coordenador da visita os esclarecimentos necessários e pertinentes.  

3.2.5 – Quando da não realização da Visita Técnica, o licitante deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar Declaração 
emitido pelo licitante que o mesmo conhece tais condições referentes a execução da obra. Poderá ser apresentado 
conforme modelo do Anexo XVII. 

3.3 - Documentos relativos à habilitação jurídica: 
3.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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3.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

3.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

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

3.4 - Documentos relativos à regularidade fiscal: 

3.4.1-Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

3.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

3.4.3 - Certidão Negativa/Positiva com efeito negativa, da Dívida Ativa da União, fornecida emitida conforme Portaria 
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

3.4.4 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

3.4.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

3.4.6 - Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
em conformidade com a Lei 12.440/2011. 

3.4.7 - Cópia do CRC (Certificado de Registro Cadastral) de Fornecedor expedido pelo Departamento de Licitações e 
Compras da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG. 

 
3.5 - Documentos relativos à Qualificação Técnica: 

3.5.1 – Prova de inscrição ou registro do licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA competente da região a que estiver vinculado o licitante, que comprove 
atividade relacionada com o objeto e consoante com as determinações legais pertinentes. 

3.5.2 - Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 
para entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica, emitido pelo 
CREA, por execução de obra ou serviço de características semelhantes com o objeto da presente licitação. 

3.5.2.1. A comprovação de compor o quadro permanente deverá ser feita, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Se empregado: ficha ou livro de registro de empregado, carteira de trabalho e registro de inscrição no CREA; 

b) Se sócio da empresa: última alteração contratual e registro de inscrição no CREA; 

c) Se profissional contratado como prestador de serviços: Contrato de trabalho, obedecidas as disposições legais 
pertinentes e registro de inscrição no CREA. 

3.5.3 – Capacitação técnico-operacional: atestados de capacidade técnica, em nome da empresa, expedidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou no CAU da região onde os serviços foram 
executados ou fiscalizados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 
estes Conselhos, que comprovem que o licitante tenha executado ou fiscalizado serviços em obras de edificações similares 
de porte e complexidade com o objeto desta licitação não se admitindo o somatório de quantitativos de obras diferentes 
para comprovação de um mesmo item de serviço. 

3.5.3.1 Atestado(s), devidamente registrado no CREA, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro 
permanente da licitante, executou, na qualidade de Responsável Técnico, obras da mesma natureza ou complexidade da 
aqui licitada. 

 * Todas as certidões e atestados apresentados deverão ter destacados com marca texto os itens por eles comprovados de 
forma a facilitar a verificação da comprovação pretendida. 

3.5.4 – Declaração de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, acompanhado do atestado de visita fornecido pela Câmara, 
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quando for o caso. 

3.5.5 – Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável (is) técnico(s), detentor (es) do(s) atestado(s 
será (ão) o(s) responsável (is) técnico(s) pela execução da obra, conforme Anexo II, constante deste Edital. 

3.6 - Documentos relativos quanto à qualificação Econômica Financeira: 

3.6.1 – Comprovação, pela licitante, de que o capital integralizado da empresa é igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor da contratação, até a data desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial. 

3.6.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, por meio do cálculo de índices contábeis 
abaixo previstos, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta. 

3.6.3 – As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades consideradas 
“Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de acordo com disposições contidas na Lei 11.638/2007 
a) Os documentos exigidos neste subitem, quando forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do 
licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do 
veículo e da data de sua publicação e conter o nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade;  

b) A empresa com menos de um exercício financeiro, para cumprir essa exigência, deverá apresentar o Balanço de 
Abertura ou o último Balanço Patrimonial levantado;  

c) Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contáveis assim apresentados:  

-Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):  

-Publicados em Diário Oficial; ou  

-Publicados em jornal; ou  

-Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.  

d) Sociedades por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA):  

-por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 
equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou  

-por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da 
sede ou do domicílio do licitante.  

-Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 (Lei das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas: 

-Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; 

-Declaração de faturamento; 

-Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, 
devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída); 

-Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

e) As empresas optantes pelo LUCRO PRESUMIDO deverão apresentar comprovante de IMPOSTO 
DE RENDA, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por 
períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de Março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º); 

3.6.4 - Como garantia de manutenção da proposta, a licitante terá que depositar na Tesouraria da Câmara 
Municipal de Morada Nova de Minas/MG, até o primeiro dia útil anterior ao da abertura dos envelopes, carta fiança bancária, 
seguro garantia e/ou caução em dinheiro ou títulos da dívida pública no valor de R$928,80 (novecentos e vinte e oito reais e 
oitenta centavos) equivalentes a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, devolvida às licitantes após a 
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homologação do procedimento tão logo seja homologado o resultado do certame. A  Tesouraria dará recibo da garantia 
prestada, o qual deverá ser juntado aos demais documentos de habilitação.  

3.6.4.1 A fim de proteger a Entidade de Licitação, será apropriada a Garantia de Proposta oferecida acima 
quando:  

a) A licitante retirar sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na garantia de proposta, e  
b) A licitante vencedora, deixar de assinar o contrato ou não apresentar a garantia de execução contratual, 

conforme ANEXO VI, que integra este Edital.  
3.6.4.2 A(s) Garantia(s) de Proposta(s) da(s) licitante(s) não vencedora(s) ser-lhe(s)-á(ão) restituída(s) no prazo 

de até 5 (cinco) dias, após a assinatura do contrato pela adjudicatária, ou após o período de validade da proposta, valendo 
o que ocorrer primeiro;  

3.6.4.3 A garantia de proposta da licitante vencedora será liberada quando assinado o contrato, mediante 
apresentação da garantia de execução contratual;  

3.6.4.4 A garantia de proposta deverá fazer parte do envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / 
HABILITAÇÃO”, devendo ser apresentada em original e cópia, quando se tratar de garantia efetuada por depósito. 

3.6.4.5 A garantia da Proposta deverá ser feita até o último dia útil anterior a data da abertura da proposta. 
3.6.5 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídicos há menos de 
sessenta dias contados da efetiva pesquisa do cartório em relação à data da realização da Tomada de Preços; 

3.6.6 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, firmada pelo 
representante legal da empresa licitante. 

 
3.7 – MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
3.8.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que usufruem dos benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, deverão declarar expressamente esta condição, sob pena de não poderem valer-se dos benefícios da 
lei. 
  

4.  DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 

ENVELOPE – 01: DOCUMENTAÇÃO  
À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG) – Rua Inácia Maria do Rosário, 210 – Centro 
Morada Nova de Minas/MG – CEP-35.628-000 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015 
Processo Licitatório Nº: 004/2015 
Nome Completo e CNPJ da empresa – Endereço Completo – Telefax – e-mail 

 
 
 

ENVELOPE – 02: PROPOSTA DE PREÇO  

À Comissão Permanente de Licitações (CPL) da 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG) – Rua Inácia Maria do Rosário, 210 – Centro 
Morada Nova de Minas/MG – CEP-35.628-000 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015 
Processo Licitatório Nº: 004/2015 
Nome Completo e CNPJ da empresa – Endereço Completo – Telefax – e-mail  
 

5. ENVELOPE 01 - "DOCUMENTAÇÃO" 

5.1 - No envelope 01 "DOCUMENTAÇÃO", indevassável e fechado, rubricado no local de seu fechamento, deverá ser 
apresentada os documentos solicitados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitações – CPL ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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6. ENVELOPE 02 - "PROPOSTA" 

6.1 - Proposta Comercial, conforme ANEXO V, que integra este Edital, em duas vias, sendo uma original e a outra cópia 
da mesma, contendo, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados constantes do 
impresso da empresa, devendo, entretanto ser complementados os que faltarem:  

a) Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do 
seu representante legal;  

b) Preço global proposto pela empresa licitante em real (em algarismos e por extenso);  

c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação da licitante;  

d) Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias 
consecutivos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Início pela Câmara Municipal de Morada Nova de Minas - 
MG, sob pena de desclassificação da licitante;  

e) Nomes do responsável técnico e do(s) representante(s) legal(is) da empresa licitante.  

6.2 - Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários, com preços em real, que poderá ser  
grafada em computador ou equivalente, contendo:  

a) Identificação da empresa licitante;  

b) Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha da Câmara Municipal de Morada Nova de 
Minas(MG), com os preços propostos pelo licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o 
somatório dos itens, resultarão no valor final da proposta.  

6.3 - A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita cópia xerográfica da planilha emitida pela 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG), completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra). 

6.4 - Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, 
transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre 
o serviço, objeto desta licitação. 

6.5. Todos os documentos da proposta de preços deverão estar assinados e rubricados pelo representante legal e 
habilitado legalmente. 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

7.1 - A presente TOMADA DE PREÇOS será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 
da Lei Federal Nº 8.666/93 e normas aplicáveis à espécie. 

7.1.1 - Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou 
esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

7.1.2 - Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
constarão obrigatoriamente da respectiva ata. 

7.1.3 - Se o participante enviar representante que não seja sócio-gerente, no caso de Pessoa Jurídica, far-se-á necessário o 
credenciamento por escrito, com menção expressa de que Ihe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de 
intimações e decisão sobre a desistência ou não de recurso contra a habilitação. 

7.1.4 - A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de discordar das decisões 
tomadas pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, durante a sessão de abertura dos envelopes 
"DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA”. 

 

7.2 - Abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" 
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7.2.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes ou dos seus representantes 
que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitações - CPL iniciará os 
trabalhos, examinando os envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e "PROPOSTA", os quais serão rubricados pelos seus 
componentes e após pelos representantes presentes, procedendo a seguir à abertura do envelope "DOCUMENTAÇÃO". 

7.2.2 - Os documentos contidos nos envelopes 01 "DOCUMENTAÇÃO" serão examinados e rubricados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitações CPL e logo após pelos proponentes devidamente credenciados. 

7.2.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão e dos 
representantes presentes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. 

7.2.4 - Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia, será marcada a data 
da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitações - CPL, sendo o resultado publicado na Imprensa 
Oficial e comunicado a todos os participantes, marcando-se a data de abertura do envelope contendo a PROPOSTA DE 
PREÇOS, observado o prazo de recurso para prosseguimento do evento. 

7.2.4.1 – Caso ocorra inabilitação de licitante, o envelope correspondente "PROPOSTA" dos proponentes inabilitados 
ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação no Quadro de Avisos, junto à Comissão, 
a qual as devolverá contra-recibo. 

 

7.3 - Critério para fins de julgamento da documentação 

7.3.1 - Será inabilitado da presente licitação o Proponente que deixar de atender o 

solicitado ou não preencher os requisitos legais. 

7.3.2 - Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação, que ensejou a inabilitação, conforme estatuído no § 3º do art. 48, da Lei nº 8.666/93. 

7.4 - Abertura dos Envelopes "PROPOSTA" 

7.4.1 - Os envelopes "PROPOSTA" dos proponentes habilitados serão abertos, na data e hora a ser designada pela 
Comissão, após o encerramento da “Habilitação”, no mesmo local. 

7.4.2 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências 
posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades 
previstas neste edital. 

7.4.3 - As propostas serão rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações - CPL, e 
a seguir colocadas à disposição dos licitantes para exame e rubrica. 

7.4.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão e dos 
representantes devidamente credenciados presentes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da 
mesma. 

7.4.5 - Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitações - CPL 
publicará o resultado na Imprensa Oficial e comunicará a todos os participantes da presente licitação. 

 

7.5 - Critério para fins de julgamento da proposta 

7.5.1 - A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que: 

a) Ultrapassem o valor do orçamento estimado apresentado pela Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG) no 
valor de 92.880,31 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta reais e trinta e um centavos)  conforme as planilhas 
orçamentárias de serviços/custos, parte integrante deste edital.  

b) Apresentem qualquer preço unitário considerado manifestamente inexequível de acordo com o estabelecido no 
inciso II do art. 48, da Lei nº 8.666/93.  

c) Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;  

d) Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado; 
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e) Não atendam às condições estipuladas nos arts.  44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

7.5.2. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Câmara Municipal poderá fixar aos licitantes habilitados o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta.  

 

7.5.3 – O CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERA O MENOR PREÇO GLOBAL 
 

7.5.3 – Classificação 
 

7.5.3.1. Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando-se em conta exclusivamente o 
MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL. 

7.5.3.2 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação inominada por “Empate Ficto”.  

7.5.3.3 - Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento: 

a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior  
àquela de menor preço; 

b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 7.5.3, observada a ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se 
enquadrem no percentual estabelecido no subitem 7.5.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar proposta melhor; 

d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela Comissão de procedimento 
seletivo, para apresentar nova proposta no prazo máximo de dois dias úteis, sob pena de preclusão;  

e) Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da licitação será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame;  

f) O disposto no subitem 7.5.3 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

7.5.5 - O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 

7.6. Da Homologação e da Adjudicação 

7.6.1 - A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada na Ata de Julgamento 
da Proposta; 

7.6.2 - Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento caso não haja renúncia do direito 
em ata, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Presidente da Câmara Municipal de 
Morada Nova de Minas/MG, homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 
8.666/93, revogá-la ou anulá-la;  

7.6.3 - A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, conforme modelo padrão da 
Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG), ANEXO XII, integrante deste Edital, observadas as condições 
estipuladas no mesmo; 

7.6.4 - A adjudicatária será notificada pela Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG) para, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente.  

7.6.5 - Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da Presidência da Câmara Municipal, presentes as 
razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.  
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7.6.6 - O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem do prazo 
de validade da proposta.  

7.6.7 - A adjudicatária, não assinando o contrato ou instrumento equivalente, nem apresentando relevantes razões para não 
o fazer, sujeitar-se-á à apropriação, pela Administração, da Garantia de participação, de que trata o disposto no item 3.6.4 
deste Edital, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93. 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1 - Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do art. 109 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2. A impugnação aos termos do edital deverá obedecer às disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do art. 41, da Lei nº 
8.666/93.  

 

9. DO CONTRATO 

9.1 - O contrato obedecerá ao modelo padrão da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG), conforme o já 
mencionado, ANEXO XIII, constante deste Edital.  

9.2 - Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:  

a) O Edital de Licitação;  

b) A proposta vencedora desta licitação;  

c) A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da Adjudicatária;  

d) Cronograma Físico-financeiro elaborado pelo CONTRATANTE conforme modelo constante do presente edital; 

e) Projeto.  

9.3 – A Câmara Municipal de Morada Nova de Minas - MG poderá proceder a alterações contratuais nas condições 
previstas nos arts. 58 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo art. 1º da Lei Federal nº. 9.648/98;  

9.4 - Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código  
Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao Contratante a ocorrência do evento, suspendendo-se suas 
obrigações, enquanto perdurar tal situação.  

9.4.1 - Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á por período de tempo 
necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados, observado o 
disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5 - Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada; 

9.6 - Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o Contratante e Contratada serão feitos por escrito e/ou 
registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quaisquer considerações verbais; 

9.7 - O regime de execução da obra será o de Empreitada por Preço Global. 
 
9.8 - No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar documento comprobatório da garantia prestada, 
em uma das formas previstas no Art. 56, da Lei 8.666/93, sob pena de não assinatura do contrato. 

a) A garantia prevista acima será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, cabendo ao contratado optar pelas 
seguintes modalidades:  

Caução em dinheiro – (Depósito em conta a qual será informada no ato de convocação pra Assinatura do Contrato) ou em 
Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda, Seguro-Garantia, Fiança Bancária; 
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 9.9 - A Contratada obriga-se a propiciar, no local da execução da obra, os meios e as condições necessárias para que a 
contratante possa realizar inspeções periódicas. 
 
9.10 - Aplica-se ao contrato oriundo da Tomada de Preços nº 001/2015, a serem firmadas entre a Administração Contratante e 
a empresa vencedora (contratada), as disposições do art. 618 do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, o qual estabelece que: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de 
materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 
razão dos materiais, como do solo. 
 
9.11 - A qualquer tempo, durante o prazo de que trata o item anterior, ocorrendo irregularidades na obra que afetem a solidez e 
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, assistirá à Administração Contratante, sem qualquer ônus, 
o direito de convocar a contratada para que promova a reexecução ou correção dos serviços de sua responsabilidade. 
 
9.12 - Ressalvada a ocorrência de um ou mais motivos previstos nos incisos do § 1.º do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1.993, desde que devidamente comprovados, mediante justificativa aceita pela Administração em regular processo 
administrativo, NÃO HAVERÁ, EM QUALQUER OUTRA HIPÓTESE, aditivos ao valor do contrato firmado entre a empresa 
vencedora e a Administração Contratante, decorrente deste procedimento licitatório. 
 

10. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1 - Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licitação, nos termos dos arts. 
77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;  

10.2 - Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta se obriga a 
entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer natureza.  

10.3 - Havendo rescisão do contrato, o Contratante pagará à Contratada, os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela 
fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas - MG. 

11. DOS RISCOS DA CONTRATADA 

11.1 - Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante 
a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de 
responsabilidade da Contratada. 
 

12. DOS RISCOS DO CONTRATANTE 

12.1 - O Contratante é responsável pelos riscos, excluídos os que: 

a) Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução das obras forem riscos atribuíveis a casos fortuitos ou 
força maior previstos na legislação brasileira;  

b) Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da obra.  

 

13. NORMAS AMBIENTAIS 

13.1 - A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados 
ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do 
projeto;  

13.2 -  A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação vigente; 

13.3 - A Contratada deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o 
licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM;  
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13.4 - Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos 
serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de 
multas;  

13.5 -  As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela contratada, de 
certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do 
contrato. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1 -  Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de materiais; 
sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da obra;  

14.2 -  Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, 
especificações, projetos e instruções da fiscalização do Contratante;  

14.3 -  A Contratada deverá fornecer a todos os operários uniformes adequados com identificação da empresa. Os 
valores referentes ao fornecimento dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela Contratada. 

14.4 -  Manter vigilância permanente no canteiro de obras; 

14.5 -  Assegurar até o recebimento definitivo da obra pela Câmara Municipal de Morada Nova de Minas - MG, a proteção 
e conservação de tudo que já tiver sido executado, vigências das apólices de seguro de que trata o item 8 deste Edital;  

14.6 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados 
ou não pela fiscalização da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG; 

 14.7 - Permitir e facilitar à fiscalização do Contratante, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, 
prestando todas as informações solicitadas pela mesma;  

14.8 -  Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, em local indicado 
pela fiscalização do mesmo;  

14.9 -  Informar à fiscalização do Contratante a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar 
ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;  

14.10 - Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, 

respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo 

Contratante;  

14.11 - Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável (is) técnico(s), o(s) detentor (es) do(s) atestado(s) referido(s) 
no Item 3.5.2. 

14.11.1 - Só será aceita a substituição do(s) responsável (is) técnico(s) por outro(s) responsável (is) técnico(s) que 
preencha(m) todos os requisitos exigidos no Item 3.5.2. 

14.12 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros 
no perímetro da obra;  

14.13 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da 
contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG e CEI;  

14.14 - Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que o Contratante manterá permanentemente 
disponível no local da obra, de acordo com as instruções ali contidas;  

14.15 - Apresentar ao Contratante, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.  

14.15.1 - Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da obra, a contratada 
deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento.  

14.16 - Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações 
técnicas particulares da obra, normas do Contratante e normas técnicas brasileiras.  
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14.16.1 - O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pelo Contratante, emitir mensalmente documento 
de qualidade dos serviços executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;  

14.16.2 - O Contratante poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e 
instrumentos da Contratada.  

14.17 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e emolumentos, 
incumbindo-se da aprovação das licenças necessárias a sua execução; 

14.18 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para outro local; 

14.19 - Encaminhar, ao Contratante, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início, uma cópia da ART - 
Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG; 

14.20 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do Contratante; 

14.21 - Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização do 
Contratante; 

14.22 - Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização do Contratante, que 
lançará a devida justificativa no diário de obra;  

14.23 - Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e definitivas de água, 
esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em funcionamento 
imediatamente.  

14.23.1 - Concluída a obra, a Contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e telefone, e da 
transferência das ligações para a Câmara.   

14.24 - Apresentar ao final da obra o as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pelo 
responsável técnico da Contratada; 

14.25 - Acatar toda orientação advinda do Contratante com relação à obra. 

14.26 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal. 

 

15. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 -  Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada na execução dos trabalhos contratados, exigir-se-á que 
esta seja previamente aprovada pelo Contratante; 

15.2 - As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos arts. 66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16. DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS 

16.1 -  Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Início 
dos Serviços e concluídos em 90 (noventa) dias consecutivos contados da data de seu início. 

16.1.1 - A ordem de início somente será emitida após a aprovação do cronograma físico-financeiro pelo Contratante. 

16.1.1.1. A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser revisto e apresentado à fiscalização do Contratante 
para aprovação, sem prejuízo às sanções previstas no item 19 deste Edital. 

16.2 -  Estes prazos não poderão ser prorrogados ou suspensos, salvo, por força maior ou caso fortuito, de conformidade 
com o Código Civil Brasileiro e com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente comunicado ao Contratante, ou por 
decisão expressa deste. 

 

17. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 

17.1 - O objeto do contrato será recebido pelo Contratante, nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  
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a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP;  

b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo – TRD;  

17.1.1 - O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que comprove 
adequação do objeto aos termos contratuais. 

17.1.2 - O prazo de que trata o item 18.1.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, após o TRP. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 - Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a adjudicatária/contratada ficará sujeita 
às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, arts. 81 e 86 a 88.  

18.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, serão 
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, obedecidos os seguintes critérios:  

18.2.1 - Advertência escrita, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do Contratado sobre o descumprimento 
de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.  

18.2.2 - Multa, nas seguintes condições: 

a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não 
realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida;  

b)  10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso  de recusa do adjudicatário 
em efetuar o reforço de garantia;  

c)  20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no caso de atraso superior a 
30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;  

18.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994;  

18.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos 
resultantes de ação ou omissão do mesmo.  

18.3 -  O valor da multa aplicada, nos termos do item 18.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será descontado do valor da garantia 
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.  

18.4 -  Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a possibilidade de aplicação 
das sanções descritas nos itens 18.2.1 a 18.2.4, o servidor público responsável pelo atestado de prestação de serviços de 
recebimento parcial ou total da obra emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará ao Contratante.  

18.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento administrativo, de ofício ou por 
provocação da Administração Municipal. 

18.6 - As sanções previstas nos itens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4, poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no item 
18.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

18.7 - A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Presidente da Câmara 
Municipal, nos termos da lei da qual cabe pedido de reconsideração nos termos do inciso III do art. 109, da Lei Federal nº 
8.666/93.  

18.8 - Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa. 

 

19. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 
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19.1 - O pagamento, decorrente da execução da Obra, objeto desta licitação, será efetuado mensalmente de acordo com 
medição da obra, feita pelo Engenheiro da Câmara Municipal, em até 30 (trinta) dias após a medição e emissão da nota 
fiscal, conforme cronograma físico financeiro, condicionado a liberação dos recursos pela Tesouraria;  

19.2 - A apuração do serviço executado deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês (sendo 
possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que no primeiro ou no último mês de 
vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços) e corresponderá rigorosamente à 
programação do cronograma físico financeiro; 

19.2.1 – Quando a programação do cronograma não for executado por completo, o pagamento deverá ser proporcional à 
parcela executada.  

19.3 - O prazo previsto para pagamento das medições é até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição; 

19.4 - Em caso do não atendimento ao disposto no item 19.3, o valor da medição será atualizado monetariamente a partir 
do 1º (primeiro) dia do 2º (segundo) mês subsequente ao período medido, até a data do seu efetivo pagamento, mediante a 
utilização do INPC, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.  

19.5 -  Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados a contratada deverá 
apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos adquiridos e aplicados na obra, inclusive os produtos 
de madeira acompanhados dos documentos constantes no art. 5º do Decreto Estadual 44.903 de 24 de setembro de 2008, 
sob pena de aplicação do art. 46 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  

19.6 - O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos  
documentos abaixo discriminados e de conformidade com as disposições instituídas pela legislação e normas do MPS/SRP 
em vigor:  

a) GFIP relativa ao período de execução do serviço medido, identificada com a matrícula CEI da obra, com Código 150 e 
155, constantes no Manual da GFIP, com comprovação de entrega;  

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiros, com vinculação 
inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadação de retenção acompanhada das informações 
específicas do tomador da obra;  

c) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da obra - CEI;  

d) Folha de empregados da obra em papel timbrado da empresa;  

e) CND do INSS e CRF do FGTS; 

f) Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, mediante cópia do Livro Diário 
devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estão 
contabilizados, isentando assim a Câmara Municipal de Morada Nova de Minas-MG de qualquer encargo junto ao INSS, 
decorrente dos referidos recolhimentos.  

19.6.1 - A Contratada deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores correspondentes ao fornecimento de material 
ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de 
cálculo da contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a comprovação 
dos requisitos mínimos previstos no RPS.  

19.6.2 - A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, relativa à execução desta 
licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota Fiscal, no local da execução da obra ou prestação 
de serviço, excetuando-se, a obra executada na Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG, cujo imposto será retido 
na fonte de acordo com a legislação pertinente.  

 

20. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

20.1 - Os preços unitários contratuais serão fixos e irreajustáveis. 

 

21. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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21.1. - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em qualquer hipótese.  

21.2 - A contratada não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, as atividades que constituam objeto do contrato, 
salvo prévio, expresso e formal consentimento da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas - MG.  

21.3 - A subcontratação autorizada não modificará a integral responsabilidade da mesma contratada pela execução 
satisfatória das obras correspondentes. 

 

22. DAS DISPOSICÕES FINAIS 

22.1 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá 
determinar diligência sempre que necessário;  

22.2 - Poderá o Contratante exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, 
atinentes a esta licitação. 

22.3 - Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação. 

22.4 - A execução do objeto da licitação será detalhado e obedecido o cronograma físico, sendo o Contratante informado 
sobre todos os dados referentes às obras em execução e/ou executadas. 

22.5 - A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato apresentar ao Contratante: 

a) A Certidão Negativa/Positiva com efeito negativa, da Dívida Ativa da União, fornecida emitida conforme Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, em original e mais uma cópia, que será autenticada pelo Presidente da CPL para 
constar do processo;  

b) Se exigida, a apresentação da composição dos custos unitários proposto pelo licitante, que será analisado e aprovado 
pela Contratante.  

22.6 - No ato do recebimento da ordem de início, a contratada deverá apresentar o “Plano de Trabalho da Obra”, que será 
analisado e posteriormente aprovado pela Contratante. 

22.7 - Todos os materiais empregados na execução dos serviços, objeto deste Edital, deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, que satisfaçam rigorosamente às especificações constantes neste Edital e seus 
Anexos, sendo verificado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes da 
Administração Contratante. 

22.8 - Fica ainda reservado a Câmara Municipal o direito de promover diligências conforme disposto no § 3º, do Art. 43, da 
Lei n.º 8.666/93, cujos documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório. 

22.9 - Não será permitida na presente licitação a participação de empresas em consórcio. 

22.10 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo de (05) CINCO 
DIAS ÚTEIS, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo mediante 
justificativa, por escrito, e aceita pela Câmara, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo optar por 
revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2.º, da Lei Federal no 8.666/93. 

 

23. DA GARANTIA 

23.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no valor equivalente a 5% (cinco por 
cento) do preço global contratado, devendo apresentar ao CONTRATANTE, no momento da assinatura do contrato, o 
comprovante de uma das modalidades a seguir: 

a) Fiança bancária; 

b) Seguro-garantia; ou 

c) Caução em dinheiro. 

23.2. Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, os seguintes requisitos: 



CÂMARA MUNICIPAL 

 MORADA NOVA DE MINAS/MG 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Rua Inácia Maria do Rosário n.º 210 – Centro 

Telefax: (38) 3755-1514 – E-mail: camaramorada@gmail.com 

Morada Nova de Minas – MG - CEP: 35.628-000 

 

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal do pagador, fará o pagamento a Câmara 
Municipal de Morada Nova de Minas(MG), independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 
obrigações; 

c) expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e  

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

23.3. Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no item anterior. 

23.4. Em se tratando de seguro-garantia: 

a) A apólice deverá indicar o CONTRATANTE como beneficiário; e 

b) Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da Câmara Municipal de Morada Nova de 
Minas(MG). 

23.5. O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pela Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG), 
por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com a CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples 
verificação da conta de caução. 

23.6. Utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a integralizá-la no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE. 

23.7. O valor da garantia principal somente poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando da assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo ou rescisão do contrato, desde que não possua obrigação ou dívida inadimplida com o 
CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste. 

23.8. A Câmara Municipal de Morada Nova de Minas(MG), poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para 
se ressarcir das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da CONTRATADA. 

23.9. Caso ocorra dilação da obra com o consequente adiamento da data prevista para assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, a garantia nas modalidades de seguro garantia, de fiança bancária ou da caução em dinheiro 
previstas deverá ter sua data de vencimento revalidada para a nova data contratual prevista. 

23.10. Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da contratada 
eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do 
direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. 

 

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

24.1 - Os recursos necessários à realização da obra ou serviços ora licitados correrão à conta da dotação orçamentária do 
exercício de 2015, a saber: 

01.122.0001.1001 – OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA 
4.4.90.51.00- Obras e Instalações – Ficha 05 
1.00.00 - Recursos Ordinários 
 

25.       DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL 

25.1. O Edital poderá ser consultado junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no horário das 13:00 às 17:00 
horas. 

25.2. Os esclarecimentos referentes a este edital serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos dias 
úteis das 13:00 às 17:00 horas através do telefone (37) 3755-1514 ou no  endereço: Rua Inácia Maria do Rosário, 210 – 
Centro – Morada Nova de Minas  - MG.  

25.3 – Os projetos e desenhos estarão disponíveis para consulta e eventual obtenção de cópias, por conta dos interessados 
junto à CPL.   

25.4 – Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
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25.5 - Fica eleito o foro da Comarca de Morada Nova de Minas, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 

Morada Nova de Minas (MG), 20 de novembro de 2015. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

RONILDA GONÇALVES DE SOUZA 
Presidente - Suplente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 
 


