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EDITAL DE LICITAÇÃO - CÂMARA DE SANTANA DO JACARÉ – MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ENTREGA DOS ENVELOPES: 15.07.2022, ATÉ 12h50min
ABERTURA: 02.08.2022, ÀS 13:00 HORAS
ATENÇÃO:
VISITA TÉCNICA FACULTATIVA ATÉ 28.07.2022
CADASTRO DE LICITANTES (FACULTATIVO) ATÉ 28.07.2022
DOWNLOADS EM cmunicipalsj@hotmail.com
REQUISITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ, ESTADO DE MINAS
GERAIS, atendendo solicitação do seu Presidente, fará realizar, na Sala de
Reuniões, na Rua Tiradentes, 98, Centro, processo licitatório, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, com julgamento pelo
MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, mediante as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatório, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 06/2022. A
Câmara Municipal de Santana do Jacaré disponibilizará este edital para
download gratuito, no site http://cmsj.mg.gov.br/portal/, e cópia física, afixada no
quadro de avisos desta Camara para consulta gratuita, ou fornecida pela
Comissão de Licitações, mediante pagamento relativo ao custo efetivo da sua
reprodução gráfica, nos termos do art. 32, § 5º, da Lei nº 8.666/1993.
1
DO OBJETO:
Constitui objeto deste Processo Licitatório a contratação de empresa
especializada do ramo de engenharia para a execução da SEGUNDA FASE da
reforma em imóvel municipal localizado na Rua Tiradentes, 98 – Centro
(Sede do Poder Legislativo Santanense), conforme projetos, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, anexos deste
Edital e partes inseparáveis.
2
DA PARTICIPAÇÃO E DO CADASTRO DAS LICITANTES:
2.1
Poderão participar deste processo licitatório as empresas estabelecidas
no país e que satisfaçam as condições e disposições contidas no edital e seus
anexos, desde que devidamente cadastradas ou que atendam a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
2.1.1 Considerando a finalidade do Cadastro Regular de Licitantes
e o Princípio da Competitividade, inerente aos Processos Licitatórios,
fica admitida a participação de licitantes que, mesmo não
cadastradas, apresentarem a documentação exigida nos itens 5.1 a
5.9 até às 12h50min da data da sessão de abertura dos envelopes.
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2.2
Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
2.2.1 o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica,
podendo participar como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do ente público;
2.2.2 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
2.2.3 servidor ou dirigente do Município de Santana do Jacaré;
2.2.4 empresa em processo de recuperação judicial, extrajudicial ou de
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.2.5 pessoa física ou jurídica que esteja com o direito de licitar e
contratar com a Administração Pública suspenso ou que por esta tenha sido
declarada inidônea;
2.2.6 empresas que estejam reunidas em consórcio e que sejam
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua
forma de constituição;
2.2.7 empresa estrangeira que não funcione no Brasil.
2.3
A Camara de Santana do Jacaré se reserva ao direito de, após a
contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa
contratada se submeta à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e
de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja
apresentando o rendimento desejado.
2.4
Os licitantes ainda não cadastrados deverão apresentar, até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas (Lei nº 8.666/93, art. 22, § 2º),
todos os documentos citados na Relação de Documentos para Cadastro (Anexo
IX), na Câmara Municipal de Santana do Jacaré, situada à Rua Tiradentes, 98 Centro, na cidade de Santana do Jacaré (MG), das 12h00min às 17h00min.
2.5
Os documentos relativos ao cadastro de licitante poderão ser entregues
presencialmente ou via correio no Setor de Licitações, das 12h00min às
17h00min. EM CASO DE ENTREGA VIA CORREIOS, SERÁ
CONSIDERADA A DATA DO RECEBIMENTO, E NÃO A DATA DA
POSTAGEM, SENDO CERTO QUE A ENTREGA PELOS CORREIOS
APÓS A DATA FIXADA NESTE EDITAL EXCLUIRÁ A INTERESSADA
DO CERTAME.
3
DA ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA:
Os envelopes exigidos neste processo licitatório deverão ser entregues na
Câmara Municipal de Santana do Jacaré até o dia 15.07.2022, até às 12h50min,
em conformidade com o relógio deste Poder, devendo estar, no ato da entrega,
hermeticamente fechados (com cola), em uma via, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente carimbados (os carimbos poderão ser substituídos
pelo timbre da empresa), e assinados, devendo conter, em seu interior, suas
páginas numeradas sequencialmente e, em sua parte externa frontal, os
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seguintes dizeres:
ENVELOPE
Nº.
01
“DOCUMENTAÇÃO”
PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº
018/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ABERTURA: DIA 02/08/2022, ÀS
13h00min
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
E-MAIL:

ENVELOPE Nº. 01 - “PROPOSTA”
PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº
018/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ABERTURA: DIA 02/08/2022, ÀS
13h00min
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
E-MAIL:

4
DA
ABERTURA
DOS
ENVELOPES
DE
DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA: Os envelopes de DOCUMENTAÇÃO serão
abertos no dia 02/08/2022, às 13h00min, na Rua Tiradentes, 98 - Centro, em
Santana do Jacaré (MG);
4.2
Os envelopes “PROPOSTA” das licitantes consideradas habilitadas serão
abertos em data designada previamente pela Comissão Permanente de
Licitações, nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 43, § 1º.
4.3
Havendo desistência expressa do prazo de recurso da decisão da
Comissão que habilite ou inabilite qualquer licitante, por parte de todos eles, os
envelopes “PROPOSTA” poderão ser abertos imediatamente, nos termos da Lei
nº 8.666/93, art. 43, inciso III.
5
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: As empresas interessadas
em participar deverão apresentar dois envelopes – “DOCUMENTAÇÃO” e
“PROPOSTA” – com indicação do número deste processo licitatório, nome da
empresa, data de entrega e abertura dos envelopes, hermeticamente fechados
com cola. O envelope “DOCUMENTAÇÃO” deve conter os seguintes
documentos, válidos na data do processo licitatório:
5.1
HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei nº 8.666/93, art. 28):
5.1.1 Documento de identidade do representante legal da empresa;
5.1.2 Documento de constituição da empresa (Contrato Social e todas as
alterações, se houver, ou a última alteração contratual consolidada). O
OBJETO SOCIAL DA EMPRESA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O
OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
5.1.3 Caso não seja o representante legal, a pessoa que for representar
a empresa deverá estar munida de procuração pública com poderes
específicos, conforme o item 5.5.3 deste Edital;
5.1.4 Comprovante de inscrição da empresa na Junta Comercial relativa
à sede da licitante;
5.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei nº 8.666/93, art. 29):
5.2.1 Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
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5.2.2 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;
5.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual
(mesmo se for isento) e Federal, sendo esta última através da Certidão
Conjunta PGFN/RFB (Receita Federal e INSS);
5.2.4 Prova de regularidade com o FGTS;
5.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
5.2.6 No caso de a empresa licitante ser a Matriz e desejar que uma de
suas filiais execute o contrato, a regularidade fiscal será aferida de ambas
as empresas, devendo as respectivas certidões ser apresentadas, sob
pena de inabilitação;
5.3
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Lei nº 8.666/93, art. 30):
5.3.1 Comprovante atualizado de registro ou inscrição da pessoa jurídica
na entidade profissional competente;
5.3.2 Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrada no CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, comprovando experiência anterior condizente com o
objeto da presente licitação;
5.3.3 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior,
devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica que comprove EXPERIÊNCIA
ANTERIOR condizente com o objeto da presente licitação;
5.3.4 Declaração, fornecida pela Camara Municipal de Santana do
Jacaré, de que o licitante, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou suas instalações e que é
detentor de todas as informações relativas à execução dos serviços. (a
declaração de visita técnica só será válida no seu original).
5.3.4.1 As visitas (FACULTATIVAS) poderão ser feitas até
28.07.2022, no horário de atendimento desta Camara (segunda a
sexta-feira, das 12h00min às 17h00min), devendo os
representantes credenciados das licitantes se apresentarem no local,
data e hora a serem previamente agendados, mediante solicitação
verbal ou escrita através do telefone (35) 3866-1217, do e-mail
contato@cmsj.mg.gov.br ou diretamente junto a Secretaria da
Câmara Municipal de Santana do Jacaré.
5.3.4.2 As visitas técnicas serão realizadas conforme o
agendamento previsto no item anterior, devendo constar no respectivo
atestado a data e o horário da visita.
5.3.4.3 Poderão ser realizadas tantas quantas visitas a licitante
julgar necessárias, durante as quais deverão ser efetuados todos os
questionamentos técnicos específicos relativos ao objeto do presente
certame.
5.3.4.4 Ao final da visita técnica, deverá ser lavrada Declaração de
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Visita Técnica, assinada pela Comissão de Licitação, que deverá ser
juntada à documentação do envelope nº 01 – Documentação, nos
termos do item 5.3.4.
5.3.4.5-A Declaração de Visita Técnica prevista nos itens 5.3.4 a 5.3.4.4
poderá ser substituída por Declaração de Responsabilidade emitida pela
empresa licitante nos moldes do Anexo XI deste Edital.
5.4

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Lei nº 8.666/93, art. 31):
5.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física; em data não anterior a 90 (noventa)
dias a partir da data de entrega dos envelopes;
5.4.2 Prova de que a licitante possui capital social devidamente
integralizado de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor orçado desta
licitação;
5.4.3 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com
seus respectivos arquivamentos na Junta Comercial, de modo a comprovar
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
Balancetes ou Balanços Provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta.
5.4.4 Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, o
Balanço Patrimonial deverá ser substituído pela demonstração contábil
relativa ao período de funcionamento ou pelo Balanço de Abertura.
5.4.5 Quando se tratar de Sociedade Anônima, a documentação
necessária para a comprovação da Capacidade Econômico-Financeira do
licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do
Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, já existente na
forma da Lei, acompanhadas da publicação em Diário Oficial do balanço
referente ao exercício encerrado.
5.5
OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
5.5.1 Declaração, sob as penas da Lei, que a empresa, nos últimos 02
(dois) anos não abandonou obra pública contratada;
5.5.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal; (Lei 8.666/93, art. 27, V);
5.5.3 Declaração de que conhece e aceita os termos do Edital;
5.5.4 Declaração de enquadramento aos requisitos da Lei
Complementar nº 123/2006, se for o caso, devendo apresentar neste caso
a certidão simplificada, original, emitida pela Junta Comercial, com data de
emissão não superior a 90 dias;
5.5.5 Documento comprobatório de poderes de pessoa habilitada
representar a empresa junto à Administração Municipal;
5.5.5.1 O documento requerido para tal comprovação poderá ser a
última alteração do contrato social, na qual estarão previstas as
atribuições dos sócios, ou procuração pública atribuindo poderes
específicos a terceiros para representação da empresa.
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5.6
Os interessados deverão apresentar cópias autenticadas da
documentação ou cópias simples, acompanhadas dos originais, que serão
autenticadas por servidor da Administração Pública Municipal, e deverão ser em
seguida colocadas em envelopes, hermeticamente lacrados e protocolizados
dentro do prazo estabelecido neste edital;
5.6.1 Serão julgados inabilitados os interessados que deixarem de
atender ao exigido nos subitens 5.1 a 5.6, sendo o envelope da
PROPOSTA devolvido ao interessado, inviolado.
5.6.2 A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada (Lei nº 8.666/93, art. 41).
5.7
O licitante que participar com Certidão Positiva com Efeito de Negativa do
Município de Santana do Jacaré deverá comprovar a regular quitação mensal do
débito fiscal para continuidade do contrato da presente licitação, sob pena de
suspensão do pagamento do objeto licitado;
5.8
As certidões extraídas via Internet ficarão sujeitas a diligências a serem
efetuadas a critério da Comissão Permanente de Licitações.
5.9
As declarações em anexo são apenas modelo, as quais deverão ser
confeccionadas com timbre ou carimbo da empresa.
6
DA PROPOSTA:
6.1 A proposta deverá satisfazer, na forma e no conteúdo, às exigências deste
Edital, e ser anexada à planilha, expondo especialmente o seguinte:
6.1.1 Nome, endereço, telefone e e-mail do proponente;
6.1.2 Modalidade e número da licitação;
6.1.3 Especificação clara, completa e detalhada dos serviços;
6.1.4 Preço unitário e global;
6.1.5 Validade da proposta: As propostas deverão permanecer válidas e
em condições de aceitação por um período mínimo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam
os participantes liberados dos compromissos assumidos, se o desejarem.
6.2
Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas tais como
impostos, materiais, transportes e outros decorrentes desta contratação;
6.3
Só serão aceitos preços em moeda nacional, com duas casas decimais
para os serviços e materiais;
6.4
As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais
e BDI também deverão ser apresentadas no envelope de proposta, atendendo
ao exigido na Súmula nº 258, do Tribunal de Contas da União.
6.5
As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do edital
serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela
Câmara de Santana do Jacaré na forma indicada abaixo:
6.5.1 Erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o
produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e
corrigindo-se a quantidade e o preço total;
6.5.2 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a
quantidade e corrigindo-se o produto;
6.5.3 Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas
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6.6

corretas e trocando-se a soma.
Serão desclassificadas as propostas que:
6.6.1 Estiverem rasuradas, com emendas ou borrões;
6.6.2 Não estiverem assinadas ou assinadas por pessoa não
credenciada para fazê-lo;
6.6.3 Estiverem com valor global superior ao valor orçado, ou com preços
manifestamente inexequíveis, nos termos da legislação em vigor, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade,
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato.
6.6.3.1 Consideram-se manifestamente inexequíveis, nos termos da Lei nº
8.666/93, art. 48, § 1º, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a)
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado;
b)
Valor orçado;
6.6.4 Apresentarem cronograma físico-financeiro em desacordo com a
proposta de preços;
6.6.5 Rejeitadas pela licitante por não aceitarem as correções efetuadas
pela Comissão Permanente de Licitações, que forem devidas e eventuais
enganos nas operações aritméticas;
6.6.6 Não se admitirá proposta que apresente preços globais 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 da própria licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração (Lei nº 8.666/93, art. 44, § 3º).
6.6.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no
presente Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido,
nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.
6.6.8 Será considerada vencedora a proposta classificada que resulte no
“MENOR PREÇO GLOBAL” para o objeto do presente certame. O menor
preço global é aquele resultante da somatória da Planilha Orçamentária e
descrito na Proposta.
6.6.9 Da licitante vencedora, cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e
“b” do item 6.6.3.1, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da
Lei nº 8.666/93, igual à diferença entre o valor da respectiva proposta e o
valor previsto no item 6.6.3.1.

7
DO CRITÉRIO:
7.1
A proposta que não estiver em consonância com as exigências deste
Edital, será desclassificada, bem como aquelas que tenham cotado preços
excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
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7.2
O julgamento da proposta será feito por preço global cotado, obedecendo
ao que dispõe neste Edital;
7.3
Para a escolha mais vantajosa, o critério de julgamento será o menor
preço global.
7.4
Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério de julgamento
será o sorteio, observada a Lei Complementar nº 123/2006;
7.5
Quando todos os licitantes forem inabilitados ou quando todas as
propostas tiverem sido desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de
novas propostas que não incorram nas falhas detectadas e apontadas pela
Comissão de Licitação;
8
DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:
Nas aquisições públicas de bens e serviços, as microempresas e empresas de
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma
restrição.
8.1
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.2
Não havendo regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no
§ 1º, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas nos art.s 81 e seguinte da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar, se for o caso, a licitação.
8.3
Nas licitações do tipo menor preço será assegurada, como critério de
desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
8.3.1 Entende-se por empate situação em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.
8.3.2 A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte
forma:
8.3.2.1 Ocorrendo o empate com empresa que não se inclua na
condição de ME ou EPP, poderá a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado o objeto em seu favor, observadas as previsões
legais e editalícias. Deverá a empresa licitante, observado o disposto
no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, juntar a documentação
necessária a fim de se determinar a condição de ME ou EPP,
conforme exigência deste edital, sob pena de decair de tal direito.
8.3.2.2 Caso a pequena empresa não apresente proposta de preço
inferior, conforme dispõe este edital ou não esteja habilitada, serão
8
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convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
8.3.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME
e EPP que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta, se a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por ME e EPP.
8.4
A melhor oferta inicial será considerada apenas entre licitantes
validamente habilitados.
8.5
Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes
apresentarem nova proposta será de, no mínimo, vinte e quatro horas, contadas
a partir da data do recebimento da notificação efetuada pela Comissão de
Licitação.
8.6
Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
8.7
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso
este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.
9
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
É facultada aos licitantes, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, a interposição
de:
9.1
RECURSO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do
ato ou da lavratura da ata pela Comissão de Licitação, observado o prazo
estabelecido na Lei 8666/93, nos casos de:
9.1.1 Habilitação ou inabilitação do licitante;
9.1.2 Julgamento da proposta;
9.1.3 Anulação ou revogação da licitação;
9.1.4 Indeferimento de inscrição em registro cadastral sua alteração ou
cancelamento;
9.1.5 Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei
8.666/93;
9.1.6 Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou
multa.
9.2
REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da
decisão relacionada com o objeto da licitação ou contrato na qual não caiba
recurso hierárquico dirigido a autoridade superior àquela que praticou o ato;
9.3
Os recursos previstos no item 9.1 terão sempre efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e a presentes razões de
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais
recursos;
9.4
Os recursos deverão ser entregues presencialmente ou via correio à
Secretaria da Câmara Municipal de Santana do Jacaré, das 12h00min às
17h00min, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, devendo a
Comissão Permanente de Licitação julgar e responder após a apresentação das
9
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contrarrazões dos demais licitantes. Os recursos poderão ser entregues
presencialmente ou via correio na Secretaria da Câmara, das 12h00min às
17h00min. EM CASO DE ENTREGA VIA CORREIOS, SERÁ CONSIDERADA
A DATA DO RECEBIMENTO, E NÃO A DATA DA POSTAGEM, NÃO SE
RESPONSABILIZANDO O ENTE LICITANTE PELO ATRASO NA ENTREGA,
O QUAL OCORRENDO FORA DOS PRAZOS DESTE EDITAL NÃO SERÃO
CONSIDERADOS.
9.5
Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10
DAS PENALIDADES: O descumprimento total ou parcial das obrigações
assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária/contratada,
sujeitando-a as seguintes penalidades:
10.1.1 Advertência, cumulada com multa nos termos do art. 87, § 2º da
Lei 8.666/93;
10.1.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor da solicitação.
10.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87, da Lei
8.666/93;
10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinados
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
10.2 As penalidades de advertência no item 10.1.1 serão aplicadas de ofício;
10.3 A multa prevista no item 10.1.2 será aplicada após apreciação da defesa
apresentada pelo fornecedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação, devendo ser descontada, imediatamente, após o prazo de defesa e
julgamento da mesma, da garantia ou se for insuficiente dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, nos termos do art. 87, § 1º da Lei
8.666/93;
10.4 Na aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade do contratado, a defesa poderá ser apresentada no respectivo
processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista;
10.5 Na aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.4, será
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis.
11

DOS PRAZOS:
11.1 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
11.1.1 O contrato vigerá pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a
contar da data de sua assinatura.
11.1.2 Estão compreendidos no prazo de vigência do contrato a
prática de todos os atos relativos ao cumprimento do objeto desta
licitação, sobretudo, nesta ordem: emissão da ordem de serviços,
execução completa da obra, realização de medições e avaliações pelo
responsável, realização de empenhos e respectivos pagamentos, e
pactuação de eventuais aditivos;
10
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O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da
sua vigência, em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei
8.666/1993 e suas alterações.
11.2 DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:
11.2.1 O prazo máximo para execução e conclusão total dos serviços é
de 04 (quatro) meses, contados da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS,
conforme previsto no cronograma físico-financeiro parte integrante deste
edital.
11.2.2 Decorridos o prazo fixado no item anterior para conclusão da obra,
o fiscal do contrato avaliará o estado em que a execução se encontra,
devendo adotar as seguintes posturas:
11.2.2.1 Caso a obra esteja concluída, o fiscal realizará as
medições finais e demais procedimentos para empenho e
pagamento;
11.2.2.2 Caso a obra não esteja concluída, o fiscal do contrato
providenciará, conforme o caso, solicitação de aditivo,
averiguação de irregularidades no cumprimento do objeto do
contrato e/ou notificação à empresa para conclusão do serviço,
não obstante a aplicação das sanções previstas neste edital.
11.2.3 Decorrido o prazo de execução sem que a obra esteja concluída,
caso seja verificada a culpa da Contratada, esta passará imediatamente ao
estado de inadimplência, estando sujeita às penalidades previstas no item
10 deste edital, independentemente de o contrato ainda estar em vigor.
11.2.3.1 O mesmo se aplica para o descumprimento dos prazos
previstos no cronograma físico-financeiro referente às etapas da
obra.
11.3 A conclusão parcial ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.
11.1.3

12
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Homologado este Processo Licitatório, no ato da assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE a Garantia de Execução do
Contrato, com vigência vinculada à duração do contrato original e seus
respectivos aditivos, e ao integral cumprimento do escopo do Contrato,
referente a todas as obrigações contratuais, ressarcimentos, pagamentos de
multa, penalidades e indenizações ao CONTRATANTE e fornecedores,
incidentes nos termos do Contrato. A Garantia deverá corresponder a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, nos termos do § 2º do art. 56 da Lei 8.666/93,
podendo a CONTRATADA escolher entre as seguintes modalidades:
12.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistemas centralizados
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
12.2 Caso a CONTRATADA opte por seguro garantia, a respectiva apólice
deverá prever a cobertura quanto às multas de caráter punitivo aplicáveis no
âmbito da execução contratual, previstas neste edital e termo contratual;
11
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Carta de Fiança Bancária fornecida por Banco de reconhecida idoneidade
financeira, caso em que deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo
fiador dos benefícios previstos nos art.s 827 e seguintes do Código Civil
Brasileiro.
12.4 Omissão por parte da CONTRATADA em cumprir com o requisito deste
item constituirá descumprimento contratual suficiente a gerar a aplicação das
sanções aplicáveis, previstas no Contrato.
12.5 Na hipótese de prorrogação do prazo e/ou acréscimo de valor contratual,
a garantia deverá ser completada por outra, até o termo final da vigência
contratual, mantendo-se sempre em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
devendo a CONTRATADA apresentá-la no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos,
contados da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato.
12.6 A garantia responderá pela inadimplência de todas as obrigações
contratuais da CONTRATADA, devendo acobertar todo o seu período de
vigência, inclusive as suas possíveis prorrogações, e devendo a
CONTRATADA recompô-la, no valor correspondente àquele eventualmente
descontado pela Câmara Municipal de Santana do Jacaré em decorrência de
inadimplemento, no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos à aplicação
do desconto.
12.3

13
DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA A ASSINATURA DO
CONTRATO:
13.1 A homologação em favor da adjudicatária desta licitação será feita pelo
Presidente da Câmara Municipal, após recebimento do processo concluído
pela Comissão Permanente de Licitação.
13.2 A Camra Municipal de Santana do Jacaré convocará a licitante vencedora,
que terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados após a data da
homologação, para apresentar a garantia contratual, bem como a
Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica da obra, e assinar o contrato,
de acordo com a minuta que constitui anexo deste Edital.
13.3 A empresa convocada poderá pedir prorrogação do prazo por igual
período para assinatura do contrato, desde que formulada no curso do prazo
inicial e alegado justo motivo, condicionado o atendimento do requerido à
aceitação pela Câmara Municipal de Santana do Jacaré, por meio da Comissão
de Licitações.
13.4 Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias sem que sejam apresentadas a
garantia contratual, a anotação de responsabilidade técnica e sem que o contrato
seja assinado, a Câmara Municipal de Santana do Jacaré poderá, a seu critério,
convocar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para
assinar contrato em idêntico prazo e nas mesmas condições negociadas com a
licitante vencedora, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação,
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste
edital.
13.5 Havendo recusa injustificada por parte da licitante vencedora quando da
assinatura do contrato, a Câmara de Santana do Jacaré, poderá aplicar multa à
empresa no valor equivalente a 10% (dez por cento) calculado sobre o valor
anual estimado da contratação sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei
12
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DA ORDEM DE SERVIÇO
Após assinatura do contrato e entrega da garantia e da ART, o Gestor do
contrato emitirá ordem de serviços, autorizando o início da execução da obra por
parte da empresa contratada.
14.2 Após a emissão da Ordem de Serviços, a CONTRATADA tem o prazo de
5 (cinco) dias para promover a mobilização de equipamentos, pessoal, material
e dar início às obras.
14.3 O prazo referido no item anterior está incluso no prazo para execução total
da obra, que deverá ser contado a partir da data da ordem de serviços, na forma
do item 11.2.
14.4 O não início da execução da obra no prazo previsto no item 14.2
caracteriza inadimplência por parte da contratada, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital.
14.1

15

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA se obriga a cumprir o objeto do presente Instrumento de
Contrato de acordo com a proposta apresentada neste processo licitatório, à
qual, como todos os documentos da licitação e especificação da
CONTRATANTE, passam a fazer parte integrante do presente Contrato,
independentemente de transcrições, e ainda a:
15.1.1 Preencher regularmente o diário de obra a ser entregue para a
fiscalização em toda medição realizada, sob pena de não pagamento
da referida medição;
15.1.2 Manter, durante a vigência do presente Termo de Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições
de habilitação exigidas nesta licitação, devendo comunicar à
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção de presente.
15.1.3 Apresentar PCMSO elaborado por médico do trabalho e
PPRA/PCMAT elaborado por profissional habilitado (engenheiro de
segurança do trabalho), com Anotação ou Registro de Responsabilidade
Técnica emitida pelo CREA;
15.1.4
Fornecer e controlar o uso de todo o material de segurança e
uniformes individuais, mão de obra e equipamentos necessários à completa
execução dos serviços, objeto deste contrato, acompanhando a sua correta
utilização;
15.1.5 Executar os serviços com toda a perfeição técnica e em estrito
cumprimento às normas e padrões fornecidos pela CONTRATANTE.
15.1.6 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as
obrigações assumidas; reparar, corrigir, remover, ou substituir
imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do
contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
15.1
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Comunicar à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a execução do objeto deste contrato,
no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação;
15.1.8 Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
15.1.9 Refazer exclusivamente a sua custa, todos os defeitos, erros,
danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a
execução dos serviços ora contratados provenientes de desídia,
negligência, má execução dos serviços ou emprego de mão-de-obra
desqualificada;
15.1.10 Apresentar garantia complementar diante da assinatura de
aditivos de prazo, quantitativos ou de realinhamento de valores;
15.1.11 Manter todos os seus empregados devidamente registrados de
acordo com as leis trabalhistas e previdenciárias em vigor, respondendo
pelo fiel cumprimento das referidas tais e das que forem promulgadas
declarando, neste momento, estar devidamente registrada junto ao INSS –
Instituto Nacional de Seguro Social;
15.1.12 Responsabilizar-se pelo fornecimento e uso, as suas expensas de
indumentárias e equipamentos de proteção individual indispensáveis a
segurança de sua mão-de-obra, como também respeitar, rigorosamente a
legislação vigente sobre higiene e segurança do trabalho, mantendo
disciplina e condições ambientais adequadas nos locais de trabalho,
acatando, igualmente, recomendações especificas outras que neste
sentido lhes sejam feitas pela CONTRATANTE ou seus propostos;
15.1.13 Estar regularizada com todas e quaisquer exigências que incidam
ou venham a incidir sobre a referida operação junto aos órgãos
fiscalizadores e normatizadores, conforme o caso;
15.1.14 Requerer junto ao CREA ou CAU a Anotação de Responsabilidade
Técnica dos serviços, apresentando cópia à Camara Municipal de Santana
do Jacaré;
15.1.15 A contratada não poderá, em hipótese alguma, negociar o presente
contrato, bem como faturas e duplicatas decorrentes do mesmo, com
terceiros quer seja pessoa física, jurídica ou qualquer tipo de instituição
financeira, sem prévia concordância expressa da CONTRATANTE;
15.1.16 A contratada assume a responsabilidade, única e exclusiva, quanto
ao vínculo dos operários contratados, referentes às legislações trabalhistas,
ambientais, segurança do trabalho, e demais legislações pertinentes. Fica
a CONTRATANTE isenta de quaisquer responsabilidades.
15.1.17 A contratada não poderá transferir ou ceder em parte ou em todo o
presente contrato sem previa concordância da CONTRATANTE;
15.1.18 Na hipótese de ser proposta reclamatória trabalhista por
empregado da CONTRATADA, de seus subcontratos ou seus prepostos,
contra a CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a substituí-la no
respectivo processo ficando claro que a CONTRATANTE, fará a retenção
do valor reclamado, que incluirá todas as despesas decorrentes de
eventuais condenações, inclusive honorários, retenção esta que somente
será liberada na hipótese de ganho de causa;
15.1.7
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15.1.19 A contratada obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada

da mesma ou de seus prepostos, os serviços por ela executados que
apresentarem omissões ou defeitos de execução constatados pela Câmara.
A correção será por sua conta exclusiva.
15.1.20 A aceitação final dos serviços somente será concretizada após
todos os reparos e correções necessários exigidos pela FISCALIZAÇÃO, e
mediante a emissão pela Câmara do Termo de Recebimento dos Serviços;
15.1.21 Após a mobilização e início dos serviços, a obra não poderá
ser paralisada em qualquer hipótese, salvo caso fortuito ou força
maior, sob pena de multa;
15.1.22 Fica a cargo da Contratada todo material e execução de
sinalização nos arredores da obra, ficando responsável por quaisquer
sinistros com veículos ou pedestres que se acidentarem no local;
15.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.2.1 Efetuar nas datas previstas, os pagamentos devidos à
CONTRATADA;
15.2.2 Fiscalizar e fazer cumprir todas as disposições aqui estabelecidas;
indicando o servidor Edmar Pereira Ferreira como fiscal do contrato.
15.2.3 Fornecer projetos, desenhos, especificações e instruções técnicas
necessárias à execução dos serviços.
16

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
16.1 O pagamento será realizado e orientado por medições realizadas pelo
Departamento de Engenharia, sendo a primeira medição realizada após 30
(trinta) dias da emissão da Ordem de Serviços, com a estrita observância ao
que está previsto no Cronograma Físico Financeiro.
16.2 As medições somente serão realizadas pelo Departamento de Engenharia
da Secretaria Municipal de Obras. Não será permitida a emissão de Nota Fiscal
sem a correspondente medição.
16.3 Não será realizada medição até que seja integralmente cumprida a etapa
prevista no Cronograma Físico Financeiro.
16.4 A empresa não poderá vincular o recebimento de medições
(recursos) com a execução da obra, estando sujeita à aplicação das
penalidades previstas neste edital.
16.5 Só serão medidos serviços executados.
16.6 Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentadas guias de
recolhimento de FGTS e INSS dos empregados, cópia da folha de pagamento e
relação nominal com número da matricula dos empregados no INSS, relativos
ao mês imediatamente anterior à data da nota fiscal.
16.7 A empresa vencedora deverá fornecer os dados bancários para que sejam
efetuados os pagamentos.
16.8 Os preços serão irreajustáveis, podendo ser revistos mediante
comprovação da variação efetiva no custo de produção, considerando os índices
SETOP/SINAPI, desde a data da apresentação da proposta.
16.9 A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transferem ao Município a responsabilidade por seu
pagamento, nem podem onerar o objeto do contrato.
15
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16.10 O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada

com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na
forma do art. 65 II “d” da Lei 8666/93, o que não significa aumento de preço
registrado.
16.11 Na nota fiscal, além dos dados de praxe, também deverá constar o
número do processo licitatório e o número da modalidade da licitação. Em caso
de ausência de alguns desses dados, a nota fiscal será devolvida para correção.
16.12 As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar da comprovação
de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos
do contrato.
17

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
17.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei
8.666/93 (Art. 41, § 1º).
17.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante
que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital
até o segundo dia útil que anteceder à data de abertura dos envelopes. Sendo
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame (Lei nº 8.666/93, art. 41, § 2º).
17.2.1 A impugnação deverá ser entregue presencialmente ou via correio
à Diretoria de Licitações, das 12:00h às 17:00h, no endereço indicado no
preâmbulo deste edital, devendo a Comissão Permanente de Licitação
julgar e responder à impugnação em até 02 (dois) dias úteis, sem prejuízo
da faculdade prevista no § 2º do art. 113 da Lei 8.666/93;
17.2.2 A impugnação poderá ser entregue presencialmente ou via correio
no Setor de Licitações, das 12h00min às 17h00min. EM CASO DE
ENTREGA VIA CORREIO, SERÁ CONSIDERADA A DATA DO
RECEBIMENTO, E NÃO A DATA DA POSTAGEM, NÃO SE
RESPONSABILIZANDO O ENTE LICITANTE POR EVENTUAL ATRASO,
O QUAL OCORRENDO SERÁ TIDO COMO NÃO APRESENTADO;
17.2.3 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realização do certame.
17.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente (Lei 8.666/93, art. 41, § 3º).
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1 Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas
neste Processo Licitatório, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de
outros licitantes;
18.2 Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte
por conveniência administrativa e interesse público, devidamente justificado,
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sem que caiba ao licitante a indenização, salvo no caso de dano efetivo disso
resultante e na forma da Lei;
18.3 A administração deverá anular a presente licitação, no todo ou em parte,
sempre que ocorrer ilegalidade, de ofício ou por provocação;
18.4 A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização,
salvo nas hipóteses legalmente previstas;
18.5 As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas e de prévia
ciência dos licitantes;
18.6 Será facultado à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em
qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo e alteração do ofertado, bem como
solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar a decisão;
18.7 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de
encerrada a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA”;
18.8 Na hipótese da licitante vencedora em desistir de executar os serviços por
motivo relevante ou fato superveniente deverá fazê-lo por escrito, antes da
assinatura do contrato e neste caso a critério da Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Santana do Jacaré, será oferecido o serviço para a
segunda colocada, se houver concordância do preço ser igual ao da primeira
colocada, e assim sucessivamente;
18.9 A despesa decorrente desta licitação correrá pelas seguintes dotações
orçamentárias: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
18.10 De acordo com a conveniência da Administração, se devidamente

justificadas, as quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), em caso de construção e 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, conforme § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;
18.11 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão;
18.12 Não será admitida, em hipótese alguma, a subcontratação.
18.13 O licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e
apresentação de sua proposta. A Camara Municipal, em nenhuma hipótese, será
responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na
licitação ou os resultados desta;
18.14 As normas da Lei 8.666/1993, se conflitantes com as deste Edital ou com
informações prestadas pela Camara Municipal preponderarão sobre as últimas.
18.15 Os valores constantes neste objeto serão revistos mediante solicitação da
contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93.
18.16 A compensação financeira será admitida nos casos de eventuais atrasos
de pagamento pela Camara, desde que, o contratado não tenha concorrido de
alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para
o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Para
o cálculo da referida compensação fica permitido a utilização da tabela oficial de
atualização monetária utilizada pelo TJMG.
18.17 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
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retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Camara,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas. Isto não se aplica aos licitantes
convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, que não aceitarem a
contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário,
inclusive quanto ao prazo e preço;
18.18 O valor estimado da presente licitação é de R$ 153.816,93 (cento e
cinquenta e três mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e três
centavos);
18.19 Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados,
em dias úteis, no horário de 12h00min as 17h00min, na Secretaria da Camara
Municipal, Rua Tiradentes, nº 98 – Centro, pelo telefone (35) 3866-1217 ou pelo
e-mail cmunicipalsj@hotmail.com.

Santana do Jacaré (MG), 15 de julho de 2022.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Moacir Miguel Benedito
Presidente da Camara Municipal de Santana do Jacaré

Assessoria Jurídica
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Relação de Anexos integrantes deste Edital
Anexo I – Memorial Descritivo - Projeto Arquitetônico (arquivo à parte)
Anexo II – Detalhamento do BDI
Anexo III – Planilha Orçamentária
Anexo IV – Cronograma Físico-financeiro
Anexo V – Tabela para Acompanhamento dos prazos contratuais
Anexo VI – Declaração de Não Exploração de Trabalho Infantil
Anexo VII – Declaração de Concordância com os Termos do Edital
Anexo VIII – Declaração de Enquadramento nos Termos da LC nº 123/2006
Anexo IX – Relação de Documentos para Cadastro
Anexo X – Minuta do Contrato
Anexo XI- Declaração de Responsabilidade pela não realização de Visita
Técnica
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO/MEMÓRIA DE CÁLCULO – PROJETO
ARQUITETÔNICO (ANEXO)

Considerações gerais:
Destina-se o presente Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas para
Implantação da Ampliação do Prédio da Câmara Municipal, no município de
Santana
do Jacaré – Minas Gerais.
a-) Toda e qualquer alteração pleiteada pela empreiteira deverá ser
apresentada por escrito à fiscalização devidamente justificada.
b-) A câmara, poderá, a qualquer momento, requerer da empreiteira testes
de
laboratório de todo e qualquer material a ser empregado na obra.
c-) Todos os materiais utilizados na obra deverão ser de primeira
qualidade e
no caso de não estarem especificados, os mesmos deverão ser
apresentados
previamente à fiscalização, que os aprovará ou não, registrando o fato no
diário de obras.
d-) Na hipótese de se configurar o uso de materiais não especificados e
ou não
aprovados pela fiscalização, a contratada deverá providenciar a imediata
remoção dos mesmos às suas expensas.
e-) A executante deverá elaborar um plano de serviços baseado nas
condições
locais, fornecer todos os materiais, equipamentos, máquinas, mão-deobra
especializada, coordenação técnica ao necessária ao perfeito
desempenho da
obra.
f-) O executante deverá conhecer com antecedência a obra, levantar todas
as
interferências existentes, devendo tomar os devidos cuidados no que
tange a
segurança dos seus funcionários, servidores e etc. Deverá saber também
que
a Planilha de quantitativos é meramente estimativa, devendo a Licitante
conhecer plenamente os serviços a serem executados e suas
necessidades,
bem como o objetivo final a que está sendo proposto, pelo Município,
devendo
o objetivo ser alcançado em toda a sua plenitude e funcionalidade.
Portanto,
não serão levando em consideração o desconhecimento geral da obra
proposta, pela Prefeitura, para os Licitantes participantes.
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g-) O custo da obra deverá ser apresentado por itens, porém deverá ser
de
forma Global. Os serviços correlatos necessários, que possam surgir em
função das eventuais interferências, (custo de mão de obra e materiais),
deverão estar inclusos na oferta global dos itens, não sendo aceitos
posteriormente custos adicionais.CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO
JACARE
h-) Todos os serviços executados que não apresentarem condições
satisfatórias seja pelo uso de material estranho ao especificado ou
execução
inadequada (mão-de-obra imprópria ou método construtivo não conforme
ao
procedimento executivo da Prefeitura), deverá ser refeito, ficando sob
inteira
responsabilidade da executante todos os custos seja de material e ou
mão-de
obra, equipamento, etc., nem o prazo de execução justificado em
cronograma,
apresentado, por entender que tal situação depende tão somente de
execução
e coordenação técnica da contratada.
i-) Toda e qualquer dúvida que venha persistir relativa às especificações
de
serviços e ou projetos, deverá ser objeto de consulta prévia para os
devidos
esclarecimentos.
j-) As medições e os diários de obras deverão ser apresentados a cada
Medição Mensal nos modelos definidos pela Instrução Normativa N.º 09
do
Tribunal de Contas de Minas Gerais e seus modelos estarão disponíveis
na
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais.
l-) A Planilha é meramente estimativa devendo a Empresa executora se
certificar in loco das condições e quantitativos.
m-) Após a assinatura de Contrato será emitida a Ordem de Serviço pela
Fiscalização Municipal mediante a apresentação da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA – MG., e a matrícula da
obra
no INSS. Não serão feitas “Medições” sem estas condicionantes.
n-) A contratante deverá manter a completa ordem e limpeza dos
entulhos.
0-) Todos os funcionários da Contratante deverá trabalhar com todos os
equipamentos de segurança e uniformizados.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
Constitui em demolição de edificação existente. Locação de obra e
fornecimento de
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placa de obra como detalhado em planilha.
2. TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA.
Escavação manual de valas, baldrames e bloco de fundação
(0,80mx0,80mx0,80m).
2.1 INFRA-ESTRUTURA.
Serão construídas vigas baldrames e pilares, onde serão implantados os
cômodos
de acordo com o projeto demonstrado na planta baixa. Serão feitas com bloco
de
fundação confeccionada com barras de ferro Ø10,0mm e concreto fck = 20,0
MPa e
impermeabilizadas com tinta betuminosa.
. ALVENARIA.
Serão construídas paredes de alvenaria onde serão implantados como descrito
em
planta baixa, serão feitas com tijolos cerâmicos furados 14x19x29cm,
assentados com
argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, e com uma
infraestrutura.
4. ESQUADRIAS.
Serão colocadas portas de madeira completas com dimensão de 0,80 x 2,10 e
0,70 x 2,10 metros nos banheiros Masculino e Feminino, para atender os
Portadores de
Necessidades Especiais. Halls de entradas, portas abrir duas folhas, vidro
temperado 8mm
dimensões apresentadas em projeto. Janelas simples, alumínio e vidro.
5. REVESTIMENTO
Todas as paredes, pilares e vigas em geral receberão chapisco com
argamassa
de cimento e areia no traço 1:3 de maneira a compor uma superfície
homogênea para a
perfeita aderência do emboço desempenado a ser aplicado.
Nas paredes em geral, o emboço será desempenado e aprumado com
argamassa
mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:11.
As paredes que receberão revestimentos cerâmicos (Banheiros e Cozinha),
serão
regularizadas superficialmente com argamassa mista, sobre esta superfície
devidamente
tratada e regularizada serão assentados azulejos no tamanho 60x60cm com
argamassa
colante industrializada até a altura de 3,00 metros
6. PISOS
Ao término de todas as instalações hidráulicas, elétricas, de lógica e de
telefonia,
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onde houver necessidade haverá envelopamento de tubulação com concreto.
Nas áreas
externas após o reaterro apiloado de valas e valetas, a superfície será toda
compactada
mecanicamente para receber o piso em concreto usinado fck = 20,0Mpa,
desempenada
e polida com equipamento rotativo, na espessura de 7cm com dilatação,
através de corte
mecânico a cada 2,00m, Nos compartimentos internos, após o reaterro
apiloado de valas
e valetas, a superfície será toda compactada mecanicamente para receber o
contrapiso
em concreto usinado fck = 20,0Mpa. Entre as superfícies de solo compactado e
concreto
usinado deverá ser instalado filme plástico para o devido isolamento dos
materiais.
Os acabamentos de pavimentação ficam definidos da seguinte maneira:
Piso tipo porcelanato esmaltado: em todas os ambientes, incluso áreas
externas
(varandas). Haverá rodapé de 7cm de altura do mesmo tipo de material.
Piso em concreto desempenado polido: nas calçadas laterais externas.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados, serão transportados,
estocados, manuseados de acordo com as recomendações expressas de cada
fabricante. As caixinhas de laje e paredes assim como os conduítes para fiação
já foram
executados.
As instalações elétricas serão efetuadas por empresa especializada que deverá
incluir nos seus custos as ferramentas, andaimes, materiais, equipamentos de
segurança
e testes necessários para a perfeita execução da obra.
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução dos serviços será feita de acordo com o que prescreve as Normas
ABNT, NTU01 da CPFL.
Eletrodutos: Os tubos que forem cortados deverão ser escareados a fim de
serem
removidas as rebarbas. Os eletrodutos nos diâmetros até 20mm (3/4"), poderão
ser
curvados a frio, observando-se que não haja estrangulamento de sua secção.
Para diâmetros acima de 20mm (3/4") deverão ser utilizadas curvas préfabricadas. A ligação dos tubos entre si será executada por meio de luvas
rosqueadas,
que deverá aproximá-los até que se toquem, a fim de assegurar a continuidade
na
superfície da canalização, continuidade elétrica e resistência mecânica
equivalente à da
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tubulação. As conexões dos eletrodutos às caixas serão obtidas com uso de
buchas e
arruelas, sendo que as tubulações deverão ter um desvio mínimo de 1% em
direção à
caixa para evitar o acúmulo de água.
Os materiais a serem utilizados além de obedecerem às normas da ABNT
deverão ter as seguintes características:
Eletrodutos.
Curvas e luvas serão metálicas, esmaltados interna e externamente do tipo
leve,
com espessura mínima de parede de 1,50mm. O diâmetro mínimo a ser
utilizado será de
19 mm (3/4").
Caixas de derivação
Serão em chapa n.16, esmaltadas internas e externamente, possuindo orelhas
que farão parte do corpo das mesmas.
Centros de Distribuição
Serão executados em chapa de aço no 16 USG, dotados de porta externa com
fechadura e espelho interno com porta etiquetas. Possuirão barramento para
as fases e
neutro, em dimensões adequadas para atender as cargas indicadas em
projeto. Haverá
barramento independente para a terra.
Diversos
É de responsabilidade da Construtora todas as etapas, desde corte de pisos e
paredes, colocação de eletrodutos e caixas diversas.
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Água fria.
Toda a rede foi dimensionada e deverá ser executada de acordo com as
especificações da NB-92, NBR 5680 da ABNT.
Todas as tubulações e conexões serão executadas em PVC, soldável rígido
marrom, classe 15, tipo ponta e bolsa para os tubos, e bolsa para as conexões
de acordo
com as especificações da NBR 5680/ABNT, em cloreto de polivinila não
plastificado, por
aditivos, por extrusão.
Obs.: Os serviços de corte de parede, laje e fixação das instalações serão por
conta da
CONSTRUTORA ou terceirizados.
9. ESGOTO SANITÁRIO
Os coletores foram dimensionados de acordo com a NBR 8160 da ABNT.
Deverão ser executados respeitando as declividades mínimas especificadas
em projeto.
As colunas de ventilação foram dimensionadas em função do número de
aparelhos utilizados, e serão executados de acordo com o projeto.
As caixas sifonadas e ralos secos, serão cilíndricos de PVC rígido EB-608, com
grelha e porta grelha cromada nas dimensões indicadas em projeto.
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Todas as tubulações e conexões serão executadas em PVC rígido branco, tipo
ponta e bolsa para tubos e bolsa para as conexões, em cloreto de polivinila não
plastificado, com aditivos por extrusão fabricados conforme normas EB-608
ABNT, NB
8160/83, e dimensões segundo a NBR 5680 ABNT (PB 277777), com pontas e
bolsas
dotadas de virola para junta elástica com anel de borracha.
Os esgotos serão captados por caixa de inspeção e serão ligados à rede
pública,
conforme padrão.
Obs.: Os serviços de corte de piso, parede e abertura de valas no solo e
fixação das
instalações serão por conta da CONSTRUTORA ou terceirizados.
10. ÁGUAS PLUVIAIS.
Todas as tubulações e conexões serão executadas em PVC, com junta
elástica,
branca, EB-608, NB 611/81 ABNT. Para as tubulações em ferro fundido NBR
9651/86 da
ABNT. Todos os condutores verticais aparentes e suas conexões entre a laje
impermeabilizada e a caixa de passagem no solo, serão executadas em ferro
galvanizado 100mm (4”), com roscas onde necessário, segundo especificações
NBR
5580/84 ABNT. Após a instalação com os respectivos suportes de fixação,
deverão ser
tratados com primer específico para receber tinta esmalte na cor padrão do
MUNICÍPIO.
A captação das águas pluviais será feita através de caixas de passagem com
grelhas metálicas e serão coletadas com redes horizontais com inclinação de
2% até
serem lançadas a sarjeta do logradouro público.
11. APARELHOS SANITÁRIOS
Todas as louças (vasos sanitários, lavatórios e demais) serão instaladas de
acordo com projeto, na cor branca seguindo a linha Standard. O fornecimento
deverá
incluir peças de fixações e conexões para interligação com a rede de água fria.
As peças
e acessórios de embutir, como papeleiras, saboneteiras e cabides, serão de
louças da
mesma linha, cor e fabricação.
12. METAIS SANITÁRIOS
Os metais dos equipamentos hidráulicos serão constituídos de latão cromado
de
boa qualidade, devendo os registros e acessórios acompanhar o acabamento
dos metais
principais de acordo com as bitolas especificadas em projeto. Canoplas
metálicas farão o
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acabamento necessário entre os metais e as superfícies verticais. O
fornecimento deverá
incluir todas as peças e mão de obra necessária para a perfeita instalação de
uso de
todas as louças sanitárias, lavatórios e dos demais equipamentos hidráulicos.
13. PINTURA
Antes de iniciar os serviços as superfícies serão preparadas, lixadas e limpas
com
o objetivo de remover todas as impurezas e oleosidades que prejudiquem a
pintura a ser
realizada. As paredes internas receberão duas demãos de tinta látex acrílica
até sua
perfeita cobertura nas cores a serem indicadas pela FISCALIZAÇÃO, as
paredes
externas receberão duas demãos de tinta látex acrílico, onde necessário
haverá
previamente uma calafetação com massa corrida, argamassa fina de cimento,
cal, areia
ou gesso para os devidos reparos. As cores a serem utilizadas deverão ser
definidas
pela FISCALIZAÇÃO. As Esquadrias de Madeira após preparação receberão
massa a
óleo, fundo sintético nivelador e no mínimo duas demãos em esmalte sintético.
Após toda
a execução dos serviços e pintura, e após todos os testes de verificação e
também após
vistoria final da FISCALIZAÇÃO, o local deverá ser limpo totalmente.
14. COBERTURA
As telhas serão do tipo fibrocimento. Todos os rufos, calhas, pingadeiras e
condutores de águas pluviais serão executados de acordo com a ABNT e
deverão ser
em chapa galvanizada, a ser escolhida e definida a critério da FISCALIZAÇÃO
. SERVIÇOS EXTERNOS, PAISAGISMO E LIMPEZA
Após todos os serviços executados a obra deverá ser toda limpa, conforme
acompanhamento da fiscalização.
1. Todos os serviços estão sujeitos à fiscalização e aprovação da Divisão de
Engenharia e Manutenção da CÂMARA MUNICIPAL, para esse fim, que
verificará a
qualquer tempo, e para isso terá livre acesso ao local dos serviços. A
Fiscalização
poderá a qualquer momento, rejeitar qualquer material que julgar em
desacordo com
os projetos, os memoriais e as planilhas.
2. A contratada obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais
porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
a
contar do recebimento da correspondência pertinente ao assunto.
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3. A contratada obriga-se a corrigir por conta própria, e sem ônus para a
CÂMARA MUNICIPAL, qualquer serviço que apresente defeitos ou vícios,
devido ao
emprego de material impróprio ou rejeitado pela Divisão de Engenharia da
CÂMARA
MUNICIPAL, deficiência de mão-de-obra, etc., durante o prazo de 02 (dois)
dias a
contar da data do recebimento da ordem atinente ao assunto.
4. Os serviços impugnados pela Divisão de Engenharia da CÂMARA na
vistoria final da obra deverão ser refeitos pela empreiteira, num prazo de 02
(dois)
dias, a contar do recebimento da notificação pertinente ao assunto, sem
qualquer
ônus para a CÂMARA.
5. É de inteira responsabilidade da contratada, na obra no que concerne à
higiene e à observância às Normas de Segurança do Trabalho nas atividades
de
construção civil.
6. Deverá ser mantido pela contratada, perfeito e ininterrupto, serviço de
vigilância, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano decorrente de
negligência durante a execução da obra, até sua entrega definitiva.
7. A contratada deverá manter na obra, pessoal capacitado e compatível, de
maneira que a execução dos serviços não sofra interrupções até sua
conclusão.
8. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem por ventura
aconselhável a substituição de alguns dos materiais ou serviços, por outros
equivalentes, está substituição só poderá ser efetuada mediante expressa
autorização por escrito da Divisão de Engenharia da CÂMARA.
9. A Contratada será responsável integralmente por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão durante a
execução
dos serviços contratados pela Divisão de Engenharia da CÂMARA.
10. Não será admitido a subempreitada total ou parcial dos serviços, e nem
consórcios de firmas, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada a
execução
de todos os serviços.
11. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão ser novos,
comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificações do
presente edital.
12. Os ajustes de cotas, bem como qualquer alteração do projeto de
Arquitetura, devido a fatores imprevisíveis, só poderão ser determinados em
acordo
com a Divisão de Engenharia.
16. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
1. Todo o serviço referente a qualquer das instalações deverá ser executado
por profissional habilitado e as ferragens e ferramental devem ser de utilização
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apropriada e adequada ao material aplicado e serviços.
2. Qualquer alteração ou adaptação do projeto só poderá ser feita com a
autorização escrita da Divisão de Engenharia da CÂMARA MUNICIPAL.
3. A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições contidas na
A.B.T.N. peculiares a cada tipo de serviço, inclusive instalações em geral.
4. Obedecer rigorosamente às prescrições e recomendações dos fabricantes
dos diversos materiais empregados.
5. Atender este caderno “MEMORIAL DESCRITIVO”.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
1. O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de todos os
serviços e fornecimento de material necessário a CÂMARA MUNICIPAL.
2. A contratada responderá pela solidez, segurança e perfeições da obra e
serviços por ela executados.
3. A contratada deverá recolher e apresentar à Divisão de Engenharia do
MUNICÍPIO, a devida A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) da
referida
obra.
4. Deverão ser obedecidas as Normas Técnicas pertinentes da A.B.N.T., para
cada caso, bem como as normas pertinentes ao D.N.S.T.
5. No que concerne a segurança do trabalho, a firma contratada deverá
acatar as recomendações da Divisão de Engenharia da CÂMARA, para a boa
execução dos trabalhos.
6. Os equipamentos de proteção individual e/ou coletiva, correrão por conta da
contratada.
7. À contratada caberá a supervisão e Administração necessária à
execução da obra.
8. Todos os encargos sociais regidos pela C.L.T., dissídios coletivos, acordos
sindicais, etc., relativo aos trabalhadores envolvidos na obra correrão
exclusivamente
por conta da firma contratada, inclusive indenizações trabalhistas ou por
acidente de
trabalho diretamente ou indiretamente relacionado à obra.
Santana do Jacaré, 15 de julho de 2022.
__________________________________________
Eng.º Civil Luiz Gustavo Marques Avelar
Engenheiro Civil – CREA 207.476/D
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ANEXO II – DETALHAMENTO DE BDI (CONFORME SÚMULA Nº 258/TCU,
ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
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ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO V – TABELA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS
CONTRATUAIS
(Processo Licitatório nº 018/2022 – Tomada de Preços nº 002/2022)
FISCAL DO CONTRATO: Edmar Pereira Ferreira.
Esta tabela é destinada ao fiscal do contrato para controle de prazos e
cumprimento das obrigações contratuais, podendo também ser utilizada pela
empresa contratada.
O preenchimento desta tabela não dispensa em hipótese alguma o
preenchimento e a apresentação regular do Diário de Obras pela empresa
contratada.

Item

Datas

Vigência do
Contrato
Emissão da
Ordem
de
Serviços
Data final de
execução da
obra
Observações:

De ___/___/___
___/___/___

Visto
da
Visto do Fiscal Empresa
(assinatura e data) (assinatura e
data)
a

___/___/___

___/___/___
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO DE TRABALHO
INFANTIL
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Ref.: (Identificação da Licitação)

................................., inscrita no CNPJ nº.....................................,por intermédio
de seu representante legal, Sr(a)....................................., portador (a) de Carteira
de Identidade nº..........................e do CPF nº....................................., DECLARA,
para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em serviço noturno, perigoso e insalubre e (assinalar com
X, conforme o caso):
(
(

) não emprega menor de dezesseis anos.
) emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_________________________
Local e data

_______________________
Representante Legal

Obs.: A presente declaração deverá ser emitida em papel timbrado da
empresa
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL
À
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ/MG
RUA TIRADENTES, Nº 98 – CENTRO
REF. LICITAÇÃO: PROCESSO Nº _______________
ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Prezado (a) Senhor (a),
Serve a presente para encaminhar em 01 (uma) via nossa proposta relativa à
licitação em referência, DECLARAMOS QUE:
1.
Temos pleno conhecimento e concordamos com o inteiro teor do Edital da
presente licitação;
2.
Recebemos da Câmara Municipal de Santana do Jacaré todas as
informações necessárias à elaboração da nossa proposta;
3.
Estamos cientes e concordamos com os métodos de trabalho e
pagamentos especificados no Edital;
4.
Obrigamo-nos a aceitar o direito da Câmara Municipal de Santana do
Jacaré de escolher a proposta que lhe parecer mais vantajosa, de acordo com
as condições estabelecidas no Edital, podendo a mesma desistir ou anular esta
licitação sem que nos caiba o direito a qualquer indenização, compensação ou
reembolso pela exclusão ou rejeição de nossa proposta no todo ou em parte;
5.
Concordamos que a validade da presente proposta perdurará durante
todo o processo licitatório.
Data: ___, de ___________________de ________.

_______________________
Assinatura e carimbo da firma
Nome do responsável/cargo

Obs.: A presente declaração deverá ser emitida em papel timbrado da
empresa.
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LC
Nº 123/2006
À
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ/MG
RUA TIRADENTES, Nº 98 – CENTRO
REF. LICITAÇÃO: PROCESSO Nº _______________
ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Prezado (a) Senhor (a),
................................., inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio
de seu representante legal, Sr(a)....................................., portador (a) de Carteira
de Identidade nº...........................e do CPF nº.....................................,
DECLARA, para os devidos fins de direito que pretende postergar a
comprovação da regularidade fiscal, se enquadrando em todos os requisitos da
Lei Complementar nº. 123/2006, para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas.
Sendo a expressão da verdade, subscrevo-me.

Data: ___, de _______________de________.

___________________________
Assinatura e carimbo da firma
Nome do responsável/cargo

Obs.: A presente declaração deverá ser emitida em papel timbrado da
empresa.
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ANEXO IX – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO (LEI Nº
8.666/93, ARTS 28 A 31)
HABILITAÇÃO JURIDICA – Art. 28
1.
Documento de Identidade do representante legal
2.
Registro comercial, no caso de empresa individual;
3.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
4.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
5.
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;
II.
HABILITAÇÃO FISCAL – Art. 29
6.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
7.
Prova de Inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinentes ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
8.
Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive quanto à
“Certidão Quanto a Dívida Ativa da União”), Estadual e Municipal (mobiliário e
imobiliário em nome da empresa) do Domicílio ou sede da licitante, mediante
certidão Negativa ou outra equivalente na forma da Lei em vigor;
8.1. A regularidade de situação quanto aos encargos tributários Federais farse-á por apresentação conjunta da certidão da Secretaria da Receita Federal,
quando aos tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da
receita Federal, e da certidão da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando à
Dívida Ativa da União.
9.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei – CND;
10.
Prova de regularidade relativo ao FGTS;
III.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Art. 30
11.
Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
12.
Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
declarando aptidão para desempenho de atividade pertinente, e pessoal técnico
adequados detalhando a qualificação profissional dos técnicos;
IV.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA – Art. 31
13.
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;
14.
As empresas recém-criadas deverão apresentar o balanço de abertura,
na forma da Lei, em substituição ao item acima.
15.
Certidão Negativa de Falência ou Concordata
15.1. As certidões que não tiverem prazo de validade nelas consignados
deverão ter sido expedidas em até 90 (noventa) dias da data de sua
apresentação.
I.
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº ____/2022,
FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ,
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ESTADO DE MINAS GERAIS, E A LICITANTE VENCEDORA
A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Tiradentes, 98 – Centro, inscrito no CNPJ/MF nº
02.690.251/0001-70, representado pelo Presidente da Camara Municipal o, Sr.
Moacir Miguel Benedito, brasileiro, casado, portador do CPF nº 462.494.516-68,
residente e domiciliado na rua Rui Barbosa, 78, centro, na cidade de Santana do
Jacaré-MG, CEP 32.278-000, Santana do Jacaré/MG, aqui denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a LICITANTE VENCEDORA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
sediada à Rua XXX, na cidade de XXX, no estado de XXX, aqui representada
por REPRESENTANTE LEGAL, brasileiro, titular do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado à Rua XXX, XXX, CEP XX.XXX-XXX, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado o presente
instrumento, devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, e pela proposta da CONTRATADA,
datada de ___/__/2022, oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022,
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, e pelas condições que
estipulam a seguir:
1.
DO OBJETO
Constitui objeto deste Processo Licitatório a contratação de empresa
especializada para a execução da SEGUNDA FASE da reforma em imóvel
municipal localizado na R. Tiradentes, 98 – Centro (Sede da Camara
Municipal), mediante solicitação da Secretaria Municipal de Educação,
conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e
memorial descritivo, anexos deste Edital.
2.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1
A CONTRATADA executará os serviços de acordo com as normas
estabelecidas pela CONTRATANTE, conforme consta no edital e cronograma,
ficando reservado o direito de fiscalização dos serviços embargados e rescisão
deste contrato sem aviso e sem ônus à mesma.
2.2
Após a emissão da Ordem de Serviços, a CONTRATADA tem o prazo de
5 (cinco) dias para promover a mobilização de equipamentos, pessoal, material
e dar início às obras, após o qual se encontrará em estado de inadimplência,
sujeitando-se às penalidades cabíveis.
3.
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ XXX.XXX,XX
(valor por extenso).
3.1
O pagamento será realizado e orientado por medições realizadas pelo
Departamento de Engenharia, sendo a primeira medição realizada após 30
(trinta) dias da emissão da Ordem de Serviços, com a estrita observância ao
que está previsto no Cronograma Físico Financeiro.
3.2
As medições somente serão realizadas pelo Departamento de Engenharia
da Secretaria Municipal de Obras. Não será permitida a emissão de Nota Fiscal
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sem a correspondente medição.
3.3
Não será realizada medição até que seja integralmente cumprida a etapa
prevista no Cronograma Físico Financeiro.
3.4
A empresa não poderá vincular o recebimento de medições
(recursos) com a execução da obra, estando sujeita à aplicação das
penalidades previstas neste edital.
3.5
Só serão medidos serviços executados.
3.6
Juntamente com a Nota Fiscal deverão ser apresentadas guias de
recolhimento de FGTS e INSS dos empregados, cópia da folha de pagamento e
relação nominal com número da matricula dos empregados no INSS, relativos
ao mês imediatamente anterior à data da nota fiscal.
3.7
A empresa vencedora deverá fornecer os dados bancários para que sejam
efetuados os pagamentos.
3.8
Os preços serão irreajustáveis, podendo ser revistos mediante
comprovação da variação efetiva no custo de produção, considerando os índices
SETOP/SINAPI, desde a data da apresentação da proposta.
3.9
A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transferem a Camara a responsabilidade por seu
pagamento, nem podem onerar o objeto do contrato.
3.10 O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada
com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na
forma do art. 65 II “d” da Lei 8.666/93, o que não significa aumento de preço
registrado.
3.11 Na nota fiscal, além dos dados de praxe, também deverá constar o
número do processo licitatório e o número da modalidade da licitação. Em caso
de ausência de alguns desses dados, a nota fiscal será devolvida para correção.
3.12 As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar da comprovação
de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências
incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos
do contrato.

4.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas referentes à presente contratação serão suportadas pelas
seguintes dotações do orçamento vigente: 4.4.90.51.00 – Obras e
Instalações.
5.
5.1

DOS PRAZOS
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
5.1.1 O contrato vigerá pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a
contar da data de sua assinatura.
5.1.2 Estão compreendidos no prazo de vigência do contrato a prática de
todos os atos relativos ao cumprimento do objeto desta licitação, sobretudo,
nesta ordem: emissão da ordem de serviços, execução completa da obra,
realização de medições e avaliações pelo fiscal do contrato, realização de
empenhos e respectivos pagamentos, e a assinatura de eventuais aditivos;
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5.1.3 O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da
sua vigência, em conformidade com o disposto no art. 57, da Lei
8.666/1993 e suas alterações.
5.2
DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:
5.2.1 O prazo máximo para execução e conclusão total dos serviços é
de 04 (quatro) meses, contados da emissão da ORDEM DE SERVIÇOS,
conforme previsto no cronograma físico-financeiro, contados da emissão
da ORDEM DE SERVIÇOS.
5.2.2 Decorrido o prazo mencionado no item anterior para conclusão da
obra, o fiscal do contrato avaliará o estado em que a execução se encontra,
devendo adotar as seguintes posturas:
5.2.2.1 Caso a obra esteja concluída, o fiscal realizará as
medições finais e demais procedimentos para empenho e
pagamento;
5.2.2.2 Caso a obra não esteja concluída, o fiscal do contrato
providenciará, conforme o caso, solicitação de aditivo,
averiguação de irregularidades no cumprimento do objeto do
contrato e/ou notificação à empresa para conclusão do serviço,
não obstante a aplicação das sanções previstas neste edital.
5.2.3 Decorrido o prazo de execução sem que a obra esteja concluída,
caso seja verificada a culpa da Contratada, esta passará imediatamente ao
estado de inadimplência, estando sujeita às penalidades previstas no item
10 deste edital, independentemente de o contrato ainda estar em vigor.
5.2.3.1 O mesmo se aplica para o descumprimento dos prazos
previstos no cronograma físico-financeiro referente às etapas da
obra.
5.3
A conclusão parcial ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.
6.
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Para a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá entregar à
CONTRATANTE a Garantia de Execução do Contrato, com vigência vinculada à
vigência contratual e ao integral cumprimento do escopo do Contrato, referente
a todas as obrigações contratuais, ressarcimentos, pagamentos de multa,
penalidades e indenizações ao CONTRATANTE e fornecedores, incidentes nos
termos do Contrato. A Garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, nos termos do § 2º do art. 56 da Lei 8.666/93, podendo a
CONTRATADA escolher entre as seguintes modalidades:
6.1
Caução em dinheiro: títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistemas centralizados de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
6.2
Caso a CONTRATADA opte por seguro garantia, a respectiva apólice
deverá prever a cobertura quanto às multas de caráter punitivo aplicáveis no
âmbito da execução contratual, previstas neste edital e termo contratual;
6.3
Carta de Fiança Bancária fornecida por Banco de reconhecida idoneidade
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financeira, caso em que deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo
fiador dos benefícios previstos nos art.s 827 e seguintes do Código Civil
Brasileiro.
6.4
Caso a CONTRATADA opte por seguro garantia, a respectiva apólice
deverá prever a cobertura quanto às multas de caráter punitivo aplicáveis no
âmbito da execução contratual, previstas neste edital e termo contratual.
6.5
Omissão por parte da CONTRATADA em cumprir com o requisito deste
item constituirá descumprimento contratual suficiente a gerar a aplicação das
sanções aplicáveis, previstas no Contrato.
6.6
Na hipótese de prorrogação do prazo e/ou acréscimo de valor
contratual, a garantia deverá ser completada por outra, até o termo final da
vigência contratual, mantendo-se sempre em 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, devendo a CONTRATADA apresentá-la no prazo de 20 (vinte)
dias consecutivos, contados da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato.
6.7
A garantia responderá pela inadimplência de todas as obrigações
contratuais da CONTRATADA, devendo acobertar todo o seu período de
vigência, inclusive as suas possíveis prorrogações, e devendo a CONTRATADA
recompô-la, no valor correspondente àquele eventualmente descontado pela
Câmara Municipal de Santana do Jacaré/MG em decorrência de
inadimplemento, no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos da aplicação
do desconto.
7

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

7.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA se obriga a cumprir o objeto do presente Instrumento de
Contrato de acordo com a proposta apresentada no processo licitatório,
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, à qual, como todos os
documentos da licitação e especificação da CONTRATANTE, passam a fazer
parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrições, e
ainda a:
7.1.1 Preencher regularmente o diário de obra a ser entregue para a
fiscalização em toda medição realizada, sob pena de não pagamento
da referida medição;
7.1.2 Manter, durante a vigência do presente Termo de Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições
de habilitação exigidas na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº
002/2022, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente,
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção de presente.
7.1.3 Apresentar PCMSO elaborado por médico do trabalho e
PPRA/PCMAT elaborado por profissional habilitado (engenheiro de
segurança do trabalho), com Anotação ou Registro de Responsabilidade
Técnica emitida pelo CREA;
7.1.4
Fornecer e controlar o uso de todo o material de segurança e
uniformes individuais, mão de obra e equipamentos necessários à completa
execução dos serviços, objeto deste contrato, acompanhando a sua correta
utilização;
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7.1.5 Executar os serviços com toda a perfeição técnica e em estrito
cumprimento às normas e padrões fornecidos pela CONTRATANTE.
7.1.6 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as
obrigações assumidas; reparar, corrigir, remover, ou substituir
imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do
contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
7.1.7 Comunicar à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a execução do objeto deste contrato,
no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação;
7.1.8 Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
7.1.9 Refazer exclusivamente a sua custa, todos os defeitos, erros,
danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a
execução dos serviços ora contratados provenientes de desídia,
negligência, má execução dos serviços ou emprego de mão-de-obra
desqualificada;
7.1.10 Apresentar garantia complementar diante da assinatura de
aditivos de prazo, quantitativos ou de realinhamento de valores;
7.1.11 Manter todos os seus empregados devidamente registrados de
acordo com as leis trabalhistas e previdenciárias em vigor, respondendo
pelo fiel cumprimento das referidas tais e das que forem promulgadas
declarando, neste momento, estar devidamente registrada junto ao INSS –
Instituto Nacional de Seguro Social;
7.1.12 Responsabilizar-se pelo fornecimento e uso, as suas expensas de
indumentárias e equipamentos de proteção individual indispensáveis a
segurança de sua mão-de-obra, como também respeitar, rigorosamente a
legislação vigente sobre higiene e segurança do trabalho, mantendo
disciplina e condições ambientais adequadas nos locais de trabalho,
acatando, igualmente, recomendações especificas outras que neste
sentido lhes sejam feitas pela CONTRATANTE ou seus propostos;
7.1.13 Estar regularizada com todas e quaisquer exigências que incidam
ou venham a incidir sobre a referida operação junto aos órgãos
fiscalizadores e normatizadores, conforme o caso;
7.1.14 Requerer junto ao CREA ou CAU a Anotação de Responsabilidade
Técnica dos serviços, apresentando cópia à Câmara Municipal de Santana
do Jacaré;
7.1.15 A contratada não poderá, em hipótese alguma, negociar o presente
contrato, bem como faturas e duplicatas decorrentes do mesmo, com
terceiros quer seja pessoa física, jurídica ou qualquer tipo de instituição
financeira, sem prévia concordância da CONTRATANTE;
7.1.16 A contratada assume a responsabilidade, única e exclusiva, quanto
ao vínculo dos operários contratados, referentes às legislações trabalhistas,
ambientais, segurança do trabalho, e demais legislações pertinentes. Fica
a CONTRATANTE isenta de quaisquer responsabilidades.
7.1.17 A contratada não poderá transferir ou ceder em parte ou em todo o
presente contrato sem previa concordância da CONTRATANTE;
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7.1.18 Na hipótese de ser proposta reclamatória trabalhista por
empregado da CONTRATADA, de seus subcontratos ou seus prepostos,
contra a CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a substituí-la no
respectivo processo ficando claro que a CONTRATANTE, fará a retenção
do valor reclamado, que incluirá todas as despesas decorrentes de
eventuais condenações, inclusive honorários, retenção esta que somente
será liberada na hipótese de ganho de causa;
7.1.19 A contratada obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada
da mesma ou de seus prepostos, os serviços por ela executados que
apresentarem omissões ou defeitos de execução constatados pela Câmara
Municipal de Santana do Jacaré. A correção será por sua conta exclusiva.
7.1.20 A aceitação final dos serviços somente será concretizada após
todos os reparos e correções necessários exigidos pela FISCALIZAÇÃO, e
mediante a emissão pela Câmara Municipal de Santana do Jacaré do
Termo de Recebimento dos Serviços;
7.1.21 Após a mobilização e início dos serviços, a obra não poderá
ser paralisada em qualquer hipótese, salvo caso fortuito ou força
maior, sob pena de multa;
7.1.22 Fica a cargo da Contratada todo material e execução de
sinalização nos arredores da obra, ficando responsável por quaisquer
sinistros com veículos ou pedestres que se acidentarem no local;
7.2
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.2.1 Efetuar nas datas previstas, os pagamentos devidos à
CONTRATADA;
7.2.2 Fiscalizar e fazer cumprir todas as disposições aqui estabelecidas;
indicando o servidor Edmar Pereira Ferreira, como fiscal do contrato.
7.2.3 Fornecer projetos, desenhos, especificações e instruções técnicas
necessárias à execução dos serviços.
8

DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:
8.1
Advertência, cumulada com multa nos termos do art. 87, § 2º da Lei
8.666/93;
8.2
Multa nos seguintes percentuais:
8.2.1 Multa de Mora, equivalente a 10 (dez por cento) do valor do contrato por
dia de atraso injustificado na execução da obra.
8.2.2 Multa de 10% (dez por cento) que incidirá sobre o valor total do contrato
se a parte contratada infringir cláusula contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos
administrativos, bem como a responder por perda e danos, assegurado o direito
à defesa.
8.3
Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87, da Lei 8.666/93;
8.4
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública até que seja promovida a sua reabilitação perante o Presidente da
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Câmara, a ser concedido caso a CONTRATADA ressarça o Município por
prejuízos eventualmente resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
8.5
As penalidades de advertência no item 8.1 serão aplicadas de ofício; as
multas poderão ser cominadas de forma cumulativa.
8.6
A multa prevista no item 8.2 será aplicada após apreciação da defesa
apresentada pelo fornecedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação, devendo ser descontada, imediatamente, após o prazo de defesa e
julgamento da mesma, da garantia ou se for insuficiente, dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, nos termos do art. 87, § 1º da Lei
8.666/93;
8.7
Na aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade da CONTRATADA será facultada a defesa no respectivo processo
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista;
8.8
Na aplicação das penalidades previstas nos itens 8.1 a 8.4 será facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis.
9
DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1
A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;
9.2
A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela
Administração, com as consequências previstas na legislação vigente,
implicando aplicação de multa nos termos do contrato;
9.3
A rescisão poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo
no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
9.4
Constituem motivos para rescisão do presente os previstos no art. 78 da
Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94;
9.5
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII do art. 78 da Lei 8.666/93,
alterada pela Lei 8.883/94, sem que haja culpa da proponente vencedora será
esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
9.6
A rescisão do presente de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as
consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93,
alterada pela Lei 8.883/94.
9.7
Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a
rescisão importará em:
9.7.1 Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e
seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
9.7.2 Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa,
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de má fé, a juízo do Município. A pena de inidoneidade será aplicada
em despacho fundamentado, assegurada a defesa ao infrator, ponderada a
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
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10
DOS CUSTOS OPERACIONAIS
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não gerando nenhuma
responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE, todos os encargos sociais,
fiscais, tributários, trabalhistas, acidentes, danos a terceiros, indenizações e
multas decorrentes do presente, independentemente da época em que os
mesmos forem cobrados pelos órgãos competentes; e ainda, todas as despesas
diretas e indiretas necessárias à execução, pela CONTRATADA, do presente
contrato.
11
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao contratar, a CONTRATADA deverá apresentar a Anotação ou Registro de
Responsabilidade Técnica de execução da obra, devidamente quitada,
vinculada à obra licitada.
11.1 A CONTRATADA deverá fixar em local próprio e de fácil visualização a
placa alusiva à obra, nos moldes do CREA.
11.2 Aplicam-se a esta licitação os dispositivos da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como as demais legislações pertinentes aplicáveis à espécie.
11.3 A presente licitação será anulada, nos casos de vícios insanáveis, fato
que não gera direito à indenização, salvo se se verificar a hipótese do parágrafo
único, do art. 59 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
11.4 Por interesse público decorrente de fato superveniente e pertinente, a
presente TOMADA DE PREÇOS poderá ser revogada.
11.5 O licitante vencedor que desistir da execução dos serviços, objeto da
licitação, ficará sujeito às penalidades legais cabíveis.
11.6 Torna-se implícito que os licitantes, ao apresentarem suas propostas,
concordam integralmente com os termos deste edital e as demais instruções que
o integram.
11.7 Uma vez findo o prazo da entrega dos envelopes na sala de recebimento
das propostas, não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou
das propostas apresentadas, nem a participação de propostas retardatárias.
11.8 De acordo com a conveniência da Administração, se devidamente
justificadas, as quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), em caso de construção e 50% (cinquenta por
cento) em caso de reforma, conforme § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;
11.9 Os valores constantes neste objeto serão revistos mediante solicitação da
contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, na forma do art. 65, II, “d” da Lei nº. 8666/93.
11.10 Fica nomeado como gestor do contrato o Sr. Moacir Miguel Benedito Presidente da Camara Municipal de Santana do Jacaré/MG.
12
DO REGIME LEGAL E DAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, complementadas suas cláusulas
pelas normas contratuais constantes do Edital de Licitação e ainda pelo disposto
no Novo Código Civil quanto a Cláusula Penal, se aplicados, serão calculados
sobre o valor contratado devidamente corrigido.
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13
DOS CASOS OMISSOS
Compete ao Setor Jurídico desta Câmara Municipal de Santana do Jacaré dirimir
dúvidas sobre casos omissos ou pendências do presente contrato, submetendo
ao Presidente da Câmara as decisões finais.
14
DO FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Campo Belo-MG para dirimir quaisquer
ações judiciais oriundas do presente contrato desde que não sejam solucionadas
na forma da cláusula anterior.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente, em três vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.
Santana do Jacaré, (dia) de (mês) de 2022.

Moacir Miguel Benedito
Presidente da Câmara Municipal de Santana do Jacaré

CONTRATADA
Licitante Vencedora
TESTEMUNHAS:

50

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ – MG
CNPJ 02. 690. 251 / 0001 – 70
Rua Tiradentes, 98 - centro – CEP.: 37.278-000 - cmunicipalsj@hotmail.com
ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE PELA
NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA (NOS TERMOS DA LEI Nº
8.666/93, ART. 30, III)
À
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ/MG
RUA TIRADENTES, 98 – CENTRO
REF. LICITAÇÃO: _________________
ATT: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Prezado (a) Senhor (a),
................................., inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio
de seu representante legal, Sr(a)....................................., portador (a) de Carteira
de Identidade nº...........................e do CPF nº.....................................,
DECLARA, expressamente, que opta por NÃO realizar visita técnica ao local de
execução do objeto licitatório, assumindo todo e qualquer risco por esta decisão,
bem como a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos causados
pela dispensa da visita técnica
A Licitante DECLARA, ainda, que recebeu os documentos e que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação. Neste ato, a Licitante se
compromete a prestar fielmente os serviços de acordo com o prescrito no Edital
e seus Anexos, sendo tal declaração manifestação fiel de sua livre vontade.
Sendo a expressão da verdade, subscrevo-me.

Data: ___, de _______________de________.

___________________________
Assinatura e carimbo da firma
Nome do responsável/cargo

Obs.: A presente declaração deverá ser emitida em papel timbrado da
empresa.
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