
                         

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014

PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL  DE MAR DE ESPANHA/MG., torna público, fará realizar licitação
na modalidade de “PREGÃO PRESENCIAL”, com julgamento pelo “Tipo Menor Preço Global”,
para Execução das obras de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  - PRIMEIRA ETAPA, no Bairro Nossa Senhora das

Mercês no Município de Mar de Espanha.  

Tanto a licitação quanto à execução do objeto serão regidos pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal nº 003/2009, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e subordinado às condições e exigências estabelecidas
neste Edital.

Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG,
Sra.  Rafael  de  Souza  Lanini,  designado  Pregoeiro  e  integrarão  a  Equipe  de  Apoio  dos
servidores, Sr.  Fábio Junior Ribeiro Melo, Sra Maria Aurora de Rezende Silva, designados
pelas Portarias nº 107/2014 do Prefeito Municipal.

Este Edital encontra-se publicado através no Jornal Diário Oficial.
I - Entrega das Propostas e da Documentação

Os envelopes de “Proposta Comercial” (nº 01)  e de “Documentação para Habilitação” (nº 02)
serão recebidos durante o expediente normal da Prefeitura (de 12:00 às 18:00), até a data e
hora definidas para a abertura dos envelopes, no seguinte local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA/MG.
Sala de Licitações
Praça Barão de Ayuruoca, 53 – Centro
CEP 36.640.000 – Mar de Espanha – MG.

II - Abertura dos envelopes das Propostas e da Documentação para Habilitação

Abertura  dos envelopes de “Proposta Comercial”  dos licitantes  e de “Documentação  para
Habilitação” serão abertos em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e
horário:
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Data: 30 DE OUTUBRO DE 2014 
Horário LIMITE:  09:30 (Nove horas e trinta minutos).
Local: Sala de Licitações (no prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha).

TEXTO 

1 – DO OBJETO

1.1.  A presente licitação tem por objeto para Execução das obras de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  -

PRIMEIRA ETAPA, no Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município de Mar de Espanha.  

 de acordo com as especificações definidas no Anexo I deste Edital.

2 – DA ÁREA SOLICITANTE

2.1. Secretaria Municipal de Obras.

3 – DO PROCESSO

3.1. Processo nº 141/2014.

4 – DAS DEFINIÇÕES

Adotam-se neste Edital e em toda a documentação a ele associada as seguintes definições:
4.1.  PREFEITURA:  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MAR  DE  ESPANHA/MG.  entidade  que
promove o presente Pregão.

4.2. AUTORIDADE COMPETENTE: Prefeito Municipal.

4.3. PREGOEIRO: Responsável pelo Pregão.

4.4.  EQUIPE  DE APOIO:  Grupo  de  servidores  da  PREFEITURA designados  para  prestar  a
necessária assistência ao Pregoeiro.

4.5.  PROPONENTE,  LICITANTE OU CONCORRENTE:  Pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado que venha a apresentar proposta escrita ou lances verbais na presente licitação.

4.6.  CONTRATANTE:  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MAR  DE  ESPANHA/MG,  signatária  do
instrumento contratual para execução do objeto.

4.7. CONTRATADO/CONTRATADA: Empresa  que executará o objeto licitado e será signatária
com a Administração.
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4.8. ADMINISTRAÇÃO: Todos os órgãos, entidades ou unidades da PREFEITURA.

4.9. FISCALIZAÇÃO: Representante da Administração especialmente designado ou contratado
para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos.

5.2. Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas de acordo
com o inciso V do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores ou suspensas de
participar de licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do
mesmo artigo.

5.3. Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente formados,
ou em formação, ou de grupos de empresas.

5.4. Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente da PREFEITURA  ou
membros da Equipe de Apoio.

6 – DO CREDENCIAMENTO

6.1.  A  fim  de  que  possa  manifestar-se  validamente  quanto  aos  atos  relacionados  com
procedimento do certame, inclusive no que tange à formulação de lances verbais, a licitante
deverá credenciar pessoa munida dos necessários poderes de representação.

6.2. A outorga dos poderes de representação de que trata o item anterior será feita através de
termo de credenciamento a ser elaborado nos moldes do Anexo II deste Edital, o qual deverá
ser entregue em mãos, no ínicio da reunião, ao pregoeiro podendo o mesmo revestir-se na
forma de instrumento público ou particular com firma reconhecida.

6.3. Na hipótese de a licitante comparecer representada por seu sócio-proprietário, por seu
dirigente ou assemelhado poderá o mesmo, em substituição ao termo de credenciamento,
apresentar ao Pregoeiro cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da
licitante.

6.4 – O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo representante da empresa
diretamente ao Pregoeiro, em separado dos envelopes de documentação para habilitação e
proposta comercial, juntamente com seu comprovante de identificação.

6.5.  Deverá,  também,  à  pessoa  nomeada,  quando  da  entrega  do  documento  de
credenciamento,  apresentar  ao  Pregoeiro  declaração  firmada  pelo  representante  legal  da
licitante, redigida nos moldes do Anexo III deste Edital, o qual deverá ser entregue em mãos
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ao pregoeiro, juntamente com o Anexo II, no início da reunião, dando conta de que a empresa
cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no certame.

6.6. Encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de
eventuais representantes retardatários.

6.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma empresa.

6.8. Na hipótese da licitante não apresentar representante (legal ou procurador) ou esse não
se  credenciar,  a  licitante  ficará  impedida  de  participar  da  fase  de  lances  verbais,  de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de renunciar ao
direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

7  –  DA  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  COMERCIAL  E  DA  DOCUMENTAÇÃO  PARA
HABILITAÇÃO

7.1.  A  proposta  comercial  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  entregues  ao
Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e
inviolados,  sob  pena  de  desqualificação,  contendo  em  sua  parte  externa  as  seguintes
informações:

ENVELOPE Nº 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA/MG.
Razão Social da Licitante
Pregão Presencial nº 056/2014
PROPOSTA COMERCIAL
__________________________________________________________________________________________________
_______________
ENVELOPE Nº 02
PREFEITURA MUNCIPAL DE MAR DE ESPANHA/MG.
Razão Social da Licitante
Pregão Presencial nº 056/2014
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

7.2.  O  Pregoeiro  não  se  responsabilizará  pelos  envelopes  de  “Proposta  Comercial”  e  de
“Documentação para Habilitação” endereçados via postal ou por outras formas, entregues em
local diverso no prédio da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG. e que, por isso, não
cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital.

8 - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO
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8.1 -  No dia  e horário  fixados no preâmbulo deste Edital  proceder-se-á ao recebimento e
abertura, em sessão pública,  que será dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei
10.520/2002,  do credenciamento,  da declaração de habilitação e dos envelopes Proposta e
Documentação de cada licitante.

8.2  -  Serão  abertos  os  envelopes  contendo  as  propostas  de  preços,  procedendo-se  à
verificação da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior
rubrica das folhas.

8.3 -  Serão  classificadas  para  a  etapa  de lances,  a  proposta  comercial  de menor valor  e
aquelas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

8.4  -  Quando  não  forem verificadas,  no  mínimo,  três  propostas  nessas  condições,  serão
classificadas as propostas das 03 (três) melhores ofertas.

8.5 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 3 (três)
proponentes melhor classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes.

8.6 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior valor e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.7 – Implica exclusão da fase de lances verbais e manutenção do último preço ofertado, a
hipótese de a licitante deixar de formular lance quando convidada pelo Pregoeiro para esse
fim.

8.8  -  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  efetuados,  sujeitando-se  a  proponente
desistente às penalidades previstas neste Edital e na Lei 10.520/2002.

8.9 -  Encerrada  a  etapa  competitiva,  o  Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.10 - Caso entenda necessário exame mais detalhado dos lances verbais ou da documentação
poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que
comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulgado o
resultado do julgamento.

8.11 - O  Pregoeiro e a autoridade competente poderão pedir esclarecimentos e promover
diligências  destinadas  a  elucidar  ou  a  complementar  a  instrução  do  processo,  isso  em
qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, vedada a inclusão posterior de
informação que deveria constar originariamente da proposta.

9 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
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9.1. A proposta comercial será apresentada em uma única via, datilografada ou digitada em
linguagem clara,  sem rasuras,  emendas,  entrelinhas  ou ressalvas,  datada e assinada,  com
todas as suas páginas rubricadas.

9.2. Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, preço unitário e total
de cada item, assim como o valor total do item. 

9.3. Sendo a firma vencedora do certame obrigada a fornecer a mão de obra necessária de
acordo com a programação pela Sec de Obras do município.

9.4. A proposta comercial, observado o modelo do Anexo V, deverá conter ainda:

9.4.1. Razão Social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou
seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa.

9.4.2. Descrição através dos items de acordo com o Anexo I deste Edital.

9.4.3.  A  PROPONENETE  LICITANTE  DEVERÁ  COTAR  O  ITEM  INTEGRALMENTE,
INDICANDO O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL QUE O COMPÔE.   

9.4.4.  Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

9.4.5.  Prazo para o início será a data determinada em requisições a ser assinadas pelo
MUNICÍPIO. 

9.4.6.  Ser apresentada com cotação de preços em moeda nacional,  expressos em
algarismos e algarismo e por extenso o valor total.

9.4.7. Valor total em algarismo e por extenso e valor unitário em algarismo. Em caso
de divergências entre quaisquer valores apresentados na proposta, serão acatados os valores
corretos após conferência matemática dos mesmos, na presença dos licitantes, pelo pregoeiro
e sua equipe de apoio, constando-se em ata o ocorrido.

9.4.8. Declaração do licitante de acordo com o previsto em lei, que o objeto ofertado
atende todas as especificações exigidas no Anexo I e de ter tomado conhecimento do EDITAL
relativo  à  licitação  nº  056/2014  e  estar  ciente  dos  critérios  de  julgamento  do  PREGÃO
PRESENCIAL e da forma de pagamento estabelecidos.

9.5.  O  preço  da  proposta  deverá  incluir  todos  os  custos  e  despesas,  necessários  ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

9.6. Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
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9.7.  Quaisquer  tributos,  custos  e  despesas,  diretos  ou  indiretos,  omitidos  na  proposta
comercial  ou incorretamente  cotados,  serão  considerados  como inclusos  nos  preços,  não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os serviços
serem fornecidos à PREFEITURA sem ônus adicionais.

9.8. Os preços ofertados pela Contratada são fixos, podendo ser atualizados caso haja alguma
mudança na política econômica do País, até o término da vigência do exercicio. Cada tipo de
material  terá seu preço alterado somente em conformidade com os índices autorizados pelo
Governo por meio de seu órgão competente e através de comprovantes fiscais ao Município.

9.9.  Serão  desclassificadas  as  propostas  comerciais  que  não  atenderem às  exigências  do
presente  Edital  e  seus  anexos,  sejam omissas  ou apresentem irregularidades  ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.

9.10. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante,  das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Somente concorrerão à qualificação para fins de participação da fase de lances verbais
as autoras das propostas escritas que atenderem às condições deste Edital e de seus Anexos.

10.2 -  O julgamento  e a classificação das propostas será pelo critério de MENOR  PREÇO
POR ITEM, observados os prazos máximos para fornecimento, assim como as especificações
no Anexo I.

10.3  -  A  análise  das  propostas  pelo  Pregoeiro  visará  ao  atendimento  das  condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

10.3.1- cujo  objeto  não  atenda  às  especificações,  prazos  e  condições  fixados neste
Edital;

10.3.2-  que  apresentem  preço  ou  vantagem  baseados  exclusivamente  em  propostas
ofertadas pelas demais licitantes;

10.3.3 - que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.

10.4  -  Na  hipótese  de  todas  as  propostas  serem  desclassificadas,  o  Pregoeiro  dará  por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

10.5  -  O  Pregoeiro  convidará  individualmente  os  autores  das  propostas  selecionadas  a
formular  lances  de forma seqüencial,  a  partir  do autor  da proposta  de maior  preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate
de preços. 
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10.6 - A licitante sorteada em primeiro  lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances. 

11- Os lances por item deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor preço. 

12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.

13  -  Encerrada  a  etapa  de  lances,  serão  classificadas  as  propostas  selecionadas  e  não
selecionadas  para  essa  etapa,  na  ordem  crescente  de  valores,  considerando-se  para  as
selecionadas,  o  último  preço  ofertado.  Com base  nessa  classificação,  será  assegurada  às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas
as seguintes regras: 

13.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de menor valor,  dentre aquelas cujos valores sejam iguais  ou superiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência. 

13.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 13.1.

13.2 -  Não havendo a apresentação de novo preço,  inferior  ao preço da proposta  melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 13.1.1 

13.3 -  Caso a detentora  da melhor oferta,  de acordo com a classificação de que trata  o
subitem 13, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito
de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 14 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 13.1 e 11.3, ou, na falta desta, com base na classificação de que
trata o subitem 13 com vistas à redução do preço. 

15 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito. 

15.1  -  A  aceitabilidade  será  aferida  a  partir  dos  preços  de mercado  vigentes  na  data  da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
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15.2  -  Sendo  aceitável  a  proposta  da  primeira  colocada,  o  Pregoeiro  abrirá  o  envelope
contendo  seus  documentos  para  habilitação  e,  constatado  o  atendimento  das  exigências
fixadas neste Edital, será declarada vencedora do certame.

15.3  -  Não  sendo  aceitável  a  oferta  da  primeira  colocada  ou  em  se  constatando  o
desatendimento  de  qualquer  dos  requisitos  de  habilitação,  o  Pregoeiro  examinará  a
aceitabilidade  da  proposta  comercial  e  a  documentação  para  habilitação  da  licitante
imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda os termos deste Edital;

16 -  Eventuais  falhas,  omissões ou outras  irregularidades  nos documentos  de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos exceto documentos fiscais ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

c)  na  falta  de  alguma  declaração  o  representante  legal  ficará  autorizado  fazer  o
preenchimento manualmente da declaração em questão.

16.1  -  A  verificação  será  certificada  pelo  Pregoeiro  e  deverão  ser  anexados  aos  autos  os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada. 

16.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual  indisponibilidade dos meios
eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

16.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, será obrigatória a
apresentação dos documentos indicados no subitem 17.1, alíneas "a" a "m", do item 17 deste
Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

  16.3.1  -  Para  efeito  de  assinatura  das  ordens  de  serviços,  a  licitante  habilitada  nas
condições do subitem 16.3 deste item 16 deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena
de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

  16.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 15.3.1 deste item 15 deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a
licitante for  declarada vencedora do certame,  prorrogável  por igual  período,  a critério  da
Administração. 

17 - DA HABILITAÇÃO
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17.1.  Para  se  habilitarem  à  licitação,  os  concorrentes  deverão  apresentar  os  seguintes
documentos:

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

- Declaração que não há menores de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de quatorze anos

- Cédula de Identidade dos sócios

17.1.2 – FISCAL

- CNPJ para pessoas jurídicas
- Inscrição municipal
- Inscrição estadual
- Prova de regularidade com o INSS
- Prova de regularidade com a Fazenda Federal
- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- Prova de regularidade com o FGTS

17.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
-  Indicação na data prevista para entrega das propostas de profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que será o Responsável Técnico
pela obra, detentor de certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado que deverá ser anexada à documentação, acompanhada de Certidão de Acervo
Técnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando que já realizou serviço de características
semelhantes ao objeto da presente licitação, conforme modelo Anexo 9.
-  Comprovação de vínculo do profissional engenheiro responsável.  A comprovação de que o
responsável técnico indicado pertence ao quadro permanente da empresa se fará através da
apresentação de cópia autenticada do contrato de trabalho constante na Carteira de Trabalho
e Previdência Social - CTPS ou ainda, no caso de sócio, da cópia autenticada do contrato
vigente, ou contrato individual de trabalho, nos termos do artigo 456 da CLT. 
-  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
características,  quantidades  e  prazos  com o  objeto  da  licitação  através  de  atestados  ou
certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove que os
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profissionais indicados pelo licitante estão capacitados para participar da obra ou serviço
objeto da licitação
-  Qualificação de cada um dos membros da equipe  técnica  que se responsabilizará  pelos
trabalhos
-  Registro ou inscrição na entidade profissional competente

17.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔNICA - FINANCEIRA
- Capital social mínimo de R$ 11.843,69
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física (esta certidão se
não trouxer em seu corpo, data de validade, entende-se, que sua validade será até sessenta
(60) dias da data de sua expedição).

17.1.5 - OUTROS
- Atestado de visita técnica
- Alvará de Funcionamento
- Alvará de Localização

A VISTORIA SERÁ REALIZADA    NO DIA    27 DE OUTUBRO DE 2014  , ÀS 09:30 (  Nove horas e trinta
munutos)  , NO LOCAL ONDE SE REALIZARÁ A   OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  - PRIMEIRA
ETAPA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.           

          OBSERVAÇÃO:

1  -  No  caso  de  taxas,  impostos,  tributos  e  contribuições  federais,  inclusive  os
referentes aos recolhimentos do INSS e do FGTS,  será admitida a comprovação
através  de  certidões  emitidas  em  conjuntas,  para  diversos  órgãos,   ou
individualizadas,  com  emissão  pelo  órgão  ou  entidade  responsável  por  sua
fiscalização e controle.

2 -   Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração  aceitará  como  válidas  as  expedidas  até  90  (noventa)  dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

17.2  -  Para  fins  de  verificação  da  habilitação  dos  licitantes  a  aceitação  de  certidões  ou
documentos emitidos através da Internet está condicionada a confirmação da autenticidade,
pela Prefeitura,  junto ao   site do órgão emissor.

17.3 - Os documentos poderão, ainda, ser apresentados em original, em cópia autenticada por
Cartório  ou  publicação  em  órgão  da  imprensa  oficial  ou  cópia  simples  acompanhada  do
respectivo original para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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17.4  -  Toda  a  documentação  apresentada  pela  licitante  para  fins  de  habilitação  deverá
pertencer à empresa que efetivamente participar do certame, ou seja, o número de inscrição
no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  (CNPJ)  deverá  ser  o  mesmo  em  todos  os
documentos, ressalvadas as exceções legais e/ou regulamentares.

17.5  -  Não  serão  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  “solicitações  de  documentos”  em
substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital e seus Anexos.

17.6 - A documentação deverá ser apresentada em uma única via.

18 –  A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18. 1 – O serviço correspondente ao objeto será adjudicado pelo MENOR  PREÇO, depois de
atendidas as condições deste Edital.

18.2  -  Inexistindo  manifestação  recursal  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  ao  licitante
vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.

18.3 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais,  a  Autoridade  Competente  adjudicará  o  objeto  ao  licitante  vencedor  e
homologará o procedimento licitatório.

19 – DA CONTRATAÇÃO

19.1   –  FICA  CONDICIONADO O  INÍCIO  DA  OBRA APÓS A  LIBERAÇÃO E  APROVAÇÃO  DO
CONVÊNIO, ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

19.2 - Após homologação do resultado desta licitação, a adjudicatária do objeto licitado, que
vinculará a licitante vencedora às condições de pactuação previstas neste Edital.

19.3 -  A adjudicatária  deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas  para
habilitação no ato da contratação, se solicitadas.

19.4 - Caso a adjudicatária não apresente situação regular no ato do serviço, fica facultado ao
Pregoeiro  chamar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  fazê-lo,
examinada,  quanto  ao  objeto  e  valor  ofertado,  a  aceitabilidade  da  proposta  classificada,
podendo,  inclusive,  negociar  diretamente  com o proponente para  que seja  obtido melhor
preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do previsto no art. 81 da Lei
n.º 8666/93 e suas alterações posteriores, no art. 7º da Lei n.º 10.520/02 e neste Edital.

19.5 -  Caberá  à vencedora optar,  após a Homologação em até 3 dias úteis,  por  uma das
seguintes modalidades de garantia: 
      a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública da União ou do Estado de Minas
Gerais,   de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
      b) fiança bancária, de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 
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      c) seguro-garantia de 5% (cinco por cento) do valor de Contrato. 
15.2  A Carta de Fiança Bancária será obrigatoriamente apresentada no seu original e deverá
ter validade por todo o período de execução do Contrato. 
19.6   A garantia prestada pela Contratada será liberada 30 (trinta) dias após o recebimento
definitivo  da Obra,  e  emissão do respectivo  Termo de Recebimento.  A garantia  não será
remunerada,  exceto  quando  em  dinheiro,  que  será  atualizada  monetariamente.  Contudo
reverterá  a  garantia  em  favor  da  Contratante,  no  caso  de  rescisão  do  Contrato  ou  sua
inexecução, nas hipóteses do item XVI destas instruções, por culpa exclusiva da Contratada,
sem prejuízo da indenização por perdas e danos porventura cabível conforme abaixo:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais  e  as  previstas  em  lei  ou  regulamento.  Constituem  motivo  para  rescisão  do
contrato: 
b) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
c) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; c) a
lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra nos prazos estipulados; 
d) o atraso injustificado no início da obra; 
e) a paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação a Contratante; 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a 
cessão ou transferência,  total  ou parcial,  bem como a fusão,  cisão  ou incorporação,  não
admitidas 
no edital e no contrato; 
g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
h) o cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do §1º do artigo 67 da
Lei 
Federal nº. 8666/93 e suas alterações;
i) a dissolução da sociedade; 
j)  a  alteração  social  ou  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  Contratada,  que
prejudique a 
execução do Contrato;
k)  razões  de  interesse  do  serviço  público  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,
justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
l) a supressão, por parte da Contratante, de obras, acarretando modificação do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93 e suas
alterações; 
m) a suspensão da execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior de 120
(cento 
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e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações
e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar
pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
n) o atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes
de 
obras,  parcelas  destas,  já recebidas  ou executadas,  salvo em caso de calamidade pública,
grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
o) a não liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução da obra,
nos 
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de 
execução do Contrato. 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

20.1 -  Além de executar o objeto conforme previsto,  o CONTRATADO se obriga, ainda, a
comunicar à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificado na execução das ordens
de serviços.

20.2 - Obriga-se, também, a iniciar o serviço na data determinada na ordens de serviço.

21 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

21.1 -  A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos
limites  previstos  no  parágrafo  1º  do  artigo  65,  da  Lei  n.º  8.666/93  e  suas  alterações
posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do
mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de l998.

22 -  Os preços ofertados pela Contratada são fixos, podendo ser atualizados caso haja alguma
mudança na política econômica do País, até o término da vigência do exercício de 2014. Cada
tipo  de  material  terá  seu  preço  alterado  somente  em  conformidade  com  os  índices
autorizados  pelo  Governo  por  meio  de  seu órgão  competente  e  através  de comprovantes
fiscais ao Município.

23 – DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
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23.1 - A empresa adjudicatária obrigar-se-á a efetuar os serviços a ela adjudicados, conforme
especificações  e  condições  estabelecidos  neste  Edital  e  em  seus  anexos  e  na  proposta
apresentada,  prevalecendo,  no  caso  de  divergência,  as  especificações  e  condições
estabelecidas no Edital.

23.2 – Prazo para o início da obra se dará, após a solicitação da Secretaria Municipal de
Obras.  

23.4 - Constatadas irregularidade no objeto, o CONTRATANTE poderá:

23.4.1 - rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo I
ou  apresentar  baixa  qualidade,  determinando  sua  substituição  ou  rescindindo  a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

23.4.2 - determinar sua complementação ou rescindir a contratação se houver diferença
de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

23.4.3 - As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 2
(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

24  -  DO PRAZO 

24.1  –  O  início  dos  serviços  deverá  ser  imediatamente  após  a  assinatura  das  ordens  de
serviço a ser assinadas pelo Município.

25 - DOS PREÇOS 

25.1 - Serão aqueles cotados pelo vencedor da licitação em sua proposta e são considerados
fixos e irreajustáveis, salvo pela recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

26 - DO PAGAMENTO
26.1 –  O pagamento do valor devido deverá ser efetuado pelo Departamento competente e
conforme a sua disponibilidade financeira, através de medições dos serviços efetuados, em
até 30 trinta dias após a apresentação da fatura/nota fiscal, devidamente acompanhada das
requisições emitidas pelo funcionário responsável da Prefeitura Municipal.

26.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir de sua representação, desde que devidamente regularizados.

§1º.  A  fatura/nota  fiscal  deverá  estar  devidamente  acompanhada  das  requisições  pelo
funcionário responsável da Prefeitura Municipal no período e, após o somatório de todas as
requisições de acordo com os preços cotados e a proposta ofertada.

§2º. A apresentação de nota fiscal/fatura que não atenda ao disposto no parágrafo anterior
não autoriza o pagamento.
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§3º. A apresentação de nota fiscal/fatura após o 10º (décimo) dia útil, sujeita ao pagamento
somente no 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente.

26.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será contado a partir de sua representação, desde que devidamente regularizados.

27 - DAS DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS

27.1 - As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta do Orçamento
de 2014 escriturados na seguinte dotação orçamentária:
02.005.15.451.0010.2032.449051000000

28 – DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

28.1–  A fiscalização e a supervisão quanto ao integral cumprimento do objeto das ordens de
serviços  a  ser  assinado  pelo  Município,  está  a  cargo  do  funcionário  responsável  pelo
Secretaria   Municipal  de  Obras  /  Transporte,
obrigando-se o  Contratado   a   atender  a  todas  as  suas  solicitações  e  a  prestar  todos os
esclarecimentos solicitados, pena de sua oposição ser considerada como inadimplemento de
obrigação contratual. 

28.2  –   Todo  ajuste  firmado  entre  a  fiscalização  e  o  Contratado  só  surtirá  efeito  se
formalizado por escrito e com a aprovação por parte do Chefe do Poder Executivo, não sendo
levado em consideração,  para nenhum efeito,  quaisquer alegações fundadas em ordens ou
declarações verbais.

28.3 – A fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança
que não atendam rigorosamente as formalidades legais e as condições previstas neste edital,
sendo  certo  que  qualquer  tolerância  ou  mesmo  a  inobservância  do  procedimento  ora
estabelecido não representará novação ou alteração do que foi ajustado entre as partes.

28.4  -   A fiscalização é exercida no interesse do Município de Mar de Espanha/Mg. e não
exclui  ou  reduz  a  responsabilidade  exclusiva  da  Empresa  vencedora  do  certame  –  a
Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  as  quais  em  se
verificando não implicarão em co-responsabilidade da Contratante ou de seus prepostos.

29 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

29.1  –  A aplicação de penalidades  à  adjudicatária  reger-se-á  conforme o estabelecido  nos
termos do art. 86 e seguintes da Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores.

29.2 -  A recusa injustificada do licitante vencedor em apresentar  nova  -  dentro do prazo
estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ele adjudicado;
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b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

29.3 – O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa
na forma estabelecida na alínea “a” do subitem anterior.

29.4 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar das
ordens  de  serviço  ou  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  Edital,  apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração.

29.5 -  A  aplicação  de quaisquer  das penalidades  previstas  neste Edital  será  precedida de
regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

29.6 - Qualquer alteração detectada na qualidade dos produtos apresentados na proposta de
preço da Empresa vencedora do certame, pela Fiscalização do Município poderá ensejar a
rescisão pelo Município.

29 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

29.1 -  Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.

29.2  -  As  impugnações  devem  ser  protocoladas  na  Prefeitura  Municipal  e  dirigidas  à
autoridade competente.

29.2.1  -  Acolhida  à  petição  contra  o  ato  convocatório,  em despacho  fundamentado,  será
designada nova data para a realização do certame.

29.3  -  A  entrega  da  proposta,  sem que tenha  sido  tempestivamente  impugnado  o  edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

30 – DOS RECURSOS

30.1 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação das razões, por meio de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

30.1.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública
importará  na  decadência  do direito  de recurso,  na adjudicação  do objeto  do certame  à
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licitante  vencedora  e  no encaminhamento  do processo à  autoridade  competente  para  a
homologação;

30.1.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

30.1.3  -  Uma  vez  decididos  os  recursos  administrativos  eventualmente  interpostos  e,
constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade  competente  homologará  o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.

31 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

31.1  -  As  decisões  do  Pregoeiro  serão  consideradas  definitivas  somente  após  terem sido
homologadas pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG.

31.2 - As normas disciplinadas da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,
a finalidade e a segurança da contratação.

31.3  -  Esclarecemos  que  o  preâmbulo,  texto  e  anexos  deste  instrumento  e  demais
informações fornecidas pela PREFEITURA são complementares entre si de modo que qualquer
detalhe que se mencione em um local e se omita em outro é considerado especificado e
válido.

31.4 - Nos termos do art.  49 da Lei 8666/93 e suas alterações  posteriores  esta licitação
poderá ser revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte,
por iniciativa da PREFEITURA ou mediante provocação de terceiros.

31.5  –  A   PREFEITURA  poderá,  ainda,  adiar  ou  prorrogar  prazos  para  recebimento  das
propostas e ainda aditar os termos do presente instrumento sem que caiba aos licitantes o
direito a indenizações ou reembolso.
31.6 - O VALOR GLOBAL estimado para a presente licitação é de R$118.436,91  (Cento e dezoito

mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos),  valor este o teto Maximo para a
aquisição, tendo os RECURSOS como a fonte pagadora que custeará a aquisição do objeto da
presente licitação

31.7 - Integram este Edital os seguintes Anexos:

a)  Anexo I  -  Detalhamento do Objeto
b)  Anexo II -  Planilha Orçamentária
c) Anexo III -   Termo de Credenciamento
d) Anexo  IV - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
e)  Anexo V - Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador
f)  Anexo  VI - Proposta de Preços
g)  Anexo VII – Minuta do Contrato
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h) Anexo VIII – Modelo Procuração
i) Anexo IX – Indicação Responsável Técnico
j) Anexo X – Cronograma Físico financeiro

31.7 - É único e exclusivo competente para solução de todo e qualquer litígio decorrente
deste procedimento, o Foro da Comarca de Mar de Espanha/MG.

Mar de Espanha, 20 de outubro de 2014.

Rafael de Souza Lanini
Pregoeiro

ANEXO I

PROJETO BÁSICO – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES:

CONVÊNIO: PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA E SETOP/MG.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA – PRIMEIRA ETAPA.
LOCAL: Bairro Nossa senhora das Mercês no Município de Mar de Espanha .
DATA: 26 de Maio de 2014. 

OBJETIVO:  Execução das  obras  de  CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  -  PRIMEIRA ETAPA,  no
Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município de Mar de Espanha. As descrições e quantidades
objeto do presente PROJETO BÁSICO, estão indicadas no quadro abaixo, denominado QUADRO
RESUMO, sendo, entretanto necessário uma vistoria “in loco” para confirmação das declividades e
quantidades especificadas:
QUADRO RESUMO – PRIMEIRA ETAPA:
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1  SERVIÇOS PRELIMINARES:   

1.1
LOC-TOP-

010
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 
PONTOS: 25 PONTOS

PT 25,00

1.2
IIO-BAR-

046
BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE 
SANITÁRIOS: 3,00X3,00 = 9,00

m² 9,00

1.3
IIO-PLA-

005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 
1,50 M) - PADRÃO SETOP

unid 1,00

     

2  CAMPO SOCIETY:   

2.1
PAI-GRA-

015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM 
PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS: 45,00X25,00 = 
1.125,00

 m² 1.125,00

     

3  QUADRA DE AREIA:   

3.1
FUN-LAS-

015

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
APLICAÇÃO DE LASTRO DE AREIA FINA 
LAVADA, LIMPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 
10cm: 35,00X26,00X0,10 = 91,00

m³ 91,00

     

4  PASSEIO ECOLÓGICO:   

4.1
URB-MFC-

005

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM COM REJUNTE 
ARGAMASSA 1:3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO: CÁLCULO DO PERIMETRO DA 
POLIGONAL UTILIZANDO O SOFTWARE 
AUTOCAD: 458,00 + 30,00 = 488,00

 m 488,00

4.2
URB-PAS-

010

PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO 
INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE 
COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM: CÁLCULO DA 
ÁREA UTILIZANDO O SOFTWARE AUTOCAD: 
750,00+45,00 = 795,00

 m² 795,00
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OBS:  Serão  executados  nesta  Primeira  Etapa  da  construção  da  Praça  os  itens
especificados na Planilha, constantes no QUADRO RESUMO acima epigrafado.
JUSTIFICATIVA:  A  construção  da  Praça  no  Bairro  Nossa  Senhora  das  Mercês,
proporcionará a implantação de uma área para lazer e recreação bem como para a
prática de esportes, melhorando a qualidade de vida de toda a população do Bairro
e demais freqüentadores.  

Estima-se com a realização da obra, o beneficiamento direto das famílias que ali residem e
indireto de todos os munícipes de Mar de Espanha com população de aproximadamente 12.000
habitantes.

META FÍSICA: Execução das obras de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  - PRIMEIRA ETAPA, no
Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município de Mar de Espanha.,  em conformidade com o
QUADRO RESUMO apresentado, conforme especificações técnicas anexas ao presente memorial,
em 180 dias (06 meses), com as descrições e quantidades informadas anteriormente no QUADRO
RESUMO.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços será de 180 dias (06 meses), 
podendo ser prorrogado por mais 30 dias corridos, se devidamente justificado o atraso.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: O valor estimado é de R$118.436,91 (Cento e dezoito 
mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) de acordo com as Planilhas 
Orçamentária de Custos, Memória de Cálculo e Cronograma Físico Financeiro em anexos. A obra 
será executada por EMPREITADA GLOBAL, considerando um BDI de 25% (Lucro e Despesas
Indiretas). 

Por oportuno, informamos que os recursos destinados para execução dos serviços 
serão recursos provenientes de Convênio com a SETOP/MG e a Prefeitura, com valor de 
repasse de R$100.000,00 (cem mil reais).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A ser oportunamente informada pelo setor da contabilidade da prefeitura, quando da 
realização do Processo Licitatório.

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO: Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município de
Mar de Espanha – MG, em conformidade com os projetos apresentados.

RESPONSÁVEL  PELO  PROJETO: Secretaria  de  Obras  e  Serviços  Públicos  da  Prefeitura
Municipal de Mar de Espanha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
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Execução das obras de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  - PRIMEIRA ETAPA, no
Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município de Mar de Espanha.
1- INTRODUÇÃO:

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas para contratação de
empresa  técnica,  devidamente  legalizada  junto  ao  CREA/MG,  com  responsável  técnico
habilitado,  visando  a  realização  das  obras  de  CONSTRUÇÃO  DA PRAÇA  -  PRIMEIRA
ETAPA, no Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município de Mar de Espanha.  - MG, de
acordo com os Projetos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro, fornecidos
pela Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, indicando todos
os serviços a serem realizados. Os projetos executivos complementares, se necessários forem,
serão fornecidos e executados pelo contratado. 

Os serviços consistirão das descrições e quantidades fornecidas pelo QUADRO RESUMO,
anteriormente informadas.

Todos os materiais a serem fornecidos e empregados na obra, deverão ser de primeira categoria
e deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT, às prescrições e recomendações dos seus
fabricantes.
2- ESPECIFICAÇÕES:

2.1  Inicialmente serão realizados os serviços preliminares de instalações iniciais de obra
com o  fornecimento  e  fixação  da  Placa  da  Obra  confeccionada  em chapa  de  aço
galvanizado com todos os dados inerentes ao Convênio, nas dimensões 3,00m x 1,50m -
padrão  SETOP/MG.  Também  será  realizada  a  locação  topográfica  da  obra  por
intermédio de pontos, demarcando o caminhamento do passeio ecológico, bem como os
vértices das áreas representativas do campo society e quadra de areia. 

2.2  Concluindo os serviços preliminares da obra, será executado um barracão de obra,
confeccionado  em  madeira  e  com  cobertura  de  telhas  do  tipo  fibrocimento  com
espessura de 4mm (meia água), nas dimensões mínimas de 3,00x3,00m. No barracão
será implantado os respectivos sanitários;

2.3  Posteriormente serão iniciados os serviços de plantio de grama esmeralda em placas na
área representativa do Campo Society. Deverá ser previsto o fornecimento e aplicação
de terra vegetal para o plantio, bem como a conservação da grama por um período de 30
dias;

2.4  Concomitantemente,  obedecendo  às  dimensões  do  projeto  arquitetônico,  será
implantada a Quadra de Areia com o fornecimento, transporte e aplicação de um lastro
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de areia com espessura mínima de 10cm. Ressalta-se que a areia a ser utilizada deverá
ser fina e totalmente isenta de impurezas ou resíduos que prejudiquem a prática dos
esportes para os fins a que se destina;

2.5  Posteriormente, serão executados em todo o perímetro da área reservada ao passeio
ecológico, meio-fios de concreto pré-fabricado do tipo A, nas dimensões mínimas de
12x16,7x35cm, devidamente rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Nesse item deverá estar previsto e incluso nos custos, os serviços de escavação do solo
em material de primeira categoria e os reaterros necessários para sua boa fixação.;

2.6  Serão fornecidos e devidamente executados o passeio com pavimento ecológico do tipo
intertravado, nas cores: ocre, amarelo e cinza. A espessura do intertravado será de 6cm e
serão assentes sobre colchão de areia com espessura mínima de 6cm;

2.7  Em nenhuma hipótese serão empregados componentes ou aditivos nas argamassas e
concretos  que  contenham  matéria  orgânica,  ácidos  ou  produtos  químicos  que
comprometam  a  sua  durabilidade  e  qualidade,  sendo  terminantemente  proibida  a
utilização de “terra” como material  ligante.  Recomenda-se  a  utilização do cimento
CPIII em todos os serviços;

2.8 Durante  toda  a  execução da  obra  a  firma  vencedora  deverá  elaborar  diariamente  o
diário  de  obra,  com base  no  modelo  fornecido  pelo  Departamento  de  Obras,  que
posteriormente, quando do final da obra, será arquivado pela Prefeitura para efeito de
prestação de contas;

2.9 Será fornecido pela firma vencedora, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente  registrada  no  CREA/MG  se  responsabilizando  por  todos  os  serviços
executados, com o preenchimento obrigatório do código 2644.

Aline Lima Tavares.
Secretária de Obras
CAU/RJ: 143423-3.

Milton Salgado Filho.
Engenheiro Civil - CREA/MG: 49.640/D.

Wellington Marcos Rodrigues.
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Prefeito - CPF: 672.773.736-34.

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA.
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS.

        
PREFEITURA: MAR DE ESPANHA - MG.

FOLHA Nº: 01/01.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA. DATA: 26/05/2014.

LOCAL: BAIRRO N.Sª. DAS MERCÊS EM MAR DE ESPANHA - MG. FORMA DE EXECUÇÃO: 
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REF.: SETOP - REGIÃO LESTE DEZEMBRO/2013, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES - 180 DIAS. BDI 25,00%

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
S/ BDI

PREÇO
UNITÁRIO

C/ BDI
PREÇO TOTAL

1  SERVIÇOS PRELIMINARES:  
 R$

5.553,86 
   

1.1
LOC-TOP-

010
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS: 
25 PONTOS

PT 25,00 37,16 46,45 1.161,25

1.2 IIO-BAR-046
BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS: 
3,00X3,00 = 9,00

m² 9,00 305,48 381,85 3.436,65

1.3 IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - 
PADRÃO SETOP

unid 1,00 764,77 955,96 955,96

2  CAMPO SOCIETY:  
 R$

19.901,25 
   

2.1
PAI-GRA-

015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 
POR 30 DIAS: 45,00X25,00 = 1.125,00

 m² 1.125,00 14,15 17,69 19.901,25

3  QUADRA DE AREIA:  
 R$

7.716,80 
   

3.1
FUN-LAS-

015

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO 
DE LASTRO DE AREIA FINA LAVADA, LIMPA COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 10cm: 35,00X26,00X0,10
= 91,00

m³ 91,00 67,84 84,80 7.716,80

4  PASSEIO ECOLÓGICO:  
 R$

85.265,00 
   

4.1
URB-MFC-

005

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO 
A - (12 X 16,7 X 35) CM, REJUNTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO: 
CÁLCULO DO PERIMETRO DA POLIGONAL 
UTILIZANDO O SOFTWARE AUTOCAD: 458,00 + 
30,00 = 488,00

 m 488,00 29,00 36,25 17.690,00

4.2
URB-PAS-

010

PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO 
INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE 
COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM: CÁLCULO DA 
ÁREA UTILIZANDO O SOFTWARE AUTOCAD: 
750,00+45,00 = 795,00

 m² 795,00 68,00 85,00 67.575,00

TOTAL GERAL DA OBRA:
 R$

118.436,91 
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ANEXO III

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL  N.º 056/2014

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

...........................(RAZÃO  SOCIAL  DA  LICITANTE),  inscrita  no  CNPJ  sob  o
número  ...........................,  com  sede  à  Rua  (Av.)  ................................,  n.º.......,
Bairro......................,  na  cidade  de  .................................Estado
de  ..............................,  CEP..........................,  por  seu  representante  legal  abaixo
assinado,  credencia  o  Senhor  .................................  portador  da  Carteira  de
Identidade (RG) n.° ....................... expedido pelo ........................, para representá-la
junto a Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG. nos atos relacionados com o
Pregão  Presencial  n.º  056/2014,  podendo  para  tanto  impugnar  documentos  e
propostas de outros participantes, requerer o registro em ata das observações que
entender relevantes,  formular  lances verbais, manifestar  intenção de interpor ou
desistir de recursos, assinar lista de presença e Atas, rubricar páginas de propostas
e  documentos,  concordar,  discordar,  transigir,  desistir,  firmar  compromissos,
requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações e, de um modo geral,
praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho
do presente credenciamento.

_______________________, ___ de  ______________ de ______ .

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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________________________________________
Nome legível do representante legal da empresa

ANEXO IV

PROCESSO N.º  141/2014

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL  Nº 056/2014

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

...................................(RAZÃO  SOCIAL  DA  LICITANTE),  inscrita  no  CNPJ  sob  o

número  ...........................,  com  sede  à  Rua  (Av.)  ................................,  n.º.......,

Bairro......................,  na  cidade  de  .................................Estado

de  ..............................,  CEP..........................,  por  seu  representante  legal  abaixo

assinado,  declara,  sob as  penas da lei,  que cumpre plenamente os requisitos de

habilitação para  participação no presente procedimento licitatório  nº  141/2014-

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014.
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________________________, ___ de  ______________ de _______.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

________________________________________
Nome legível do representante legal da empresa

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 141/2014

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º  056/2014

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MÃO-
DE-OBRA DE MENORES

 ..................................(RAZÃO  SOCIAL  DA  LICITANTE),  inscrita  no  CNPJ  sob  o

número  ...........................,  com  sede  à  Rua  (Av.)  ................................,  n.º.......,

Bairro......................,  na  cidade  de  .................................Estado

de  ..............................,  CEP..........................,  por  seu  representante  legal  abaixo
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assinado,  DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n  o   8.666, de

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que

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

não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  )

___________________, _____ de ____________ de __________.

______________________________

(assinatura do representante legal)

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 141/2014

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014

PROPONENTE

Razão Social: 

Logradouro: Nº Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Tel: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 
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Para Execução das obras de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA  - PRIMEIRA ETAPA, no Bairro Nossa Senhora das Mercês no Município
de Mar de Espanha, objeto da licitação em referência propomos os seguintes  preços:

 

ITE
M

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDA

DE

PREÇO
UNITÁRIO

S/ BDI

PREÇO
UNITÁRIO

C/ BDI

PREÇO
TOTAL

1  SERVIÇOS PRELIMINARES:   R$          

1.1
LOC-TOP-

010
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 
PONTOS: 25 PONTOS

PT 25,00

1.2
IIO-BAR-

046
BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE 
SANITÁRIOS: 3,00X3,00 = 9,00

m² 9,00

1.3
IIO-PLA-

005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - 
PADRÃO SETOP

unid 1,00

2  CAMPO SOCIETY:   R$         

2.1
PAI-GRA-

015

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM 
PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL
E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS: 
45,00X25,00 = 1.125,00

 m² 1.125,00

3  QUADRA DE AREIA:   R$          

3.1
FUN-LAS-

015

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
APLICAÇÃO DE LASTRO DE AREIA 
FINA LAVADA, LIMPA COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 10cm: 
35,00X26,00X0,10 = 91,00

m³ 91,00

4  PASSEIO ECOLÓGICO:   R$        

4.1
URB-MFC-

005

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) 
CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA 1:3, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO: CÁLCULO 
DO PERIMETRO DA POLIGONAL 
UTILIZANDO O SOFTWARE AUTOCAD:
458,00 + 30,00 = 488,00

 m 488,00

4.2
URB-PAS-

010

PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO 
INTERTRAVADOS E = 6 CM, 
INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 
CM: CÁLCULO DA ÁREA UTILIZANDO 
O SOFTWARE AUTOCAD: 
750,00+45,00 = 795,00

 m² 795,00

TOTAL GERAL DA OBRA:  R$         
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VALOR TOTAL:     R$                                 (                                                                    )

VALIDADE DA PROPOSTA 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias

Local: Data: 

DECLARAÇÃO CARIMBO DO CNPJ
Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação
em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de
medição e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.
Assinatura:

Nome: 

Cargo: 

Identidade: 

CPF: 

CARIMBO DO CNPJ

ANEXO VII

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº _____/2014
CONTRATANTE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA
Logradouro: Praça Barão de Ayuruoca N.º  53 Bairro: Centro
Cidade: Mar de Espanha UF:MG CEP: 36.640. 000 Tel: 0 XX 32 – 3276 – 1225
CNPJ: Inscrição Estadual: 
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CONTRATADA 
Razão Social: 
Endereço: Nº  Bairro: 
Cidade: UF: CEP: Telefone: 
CNPJ:  Inscrição Estadual:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO
PROCESSO  DE  LICITAÇÃO  Nº  141/2014,  PREGÃO  PRESENCIAL   Nº  056/2014,  REGIDO  PELA  LEI  8666/93,
REPUBLICADA  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DA  UNIÃO  DE  08/07/94,  A  CONTRATANTE AUTORIZA  A  CONTRATADA A
FORNECER OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS,  DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E EM SUA PROPOSTA, DOCUMENTOS ESTES QUE INTEGRAM ESTE TERMO COMO SE NELE ESTIVEM
FIELMENTE TRANSCRITOS.

OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  instrumento  o  fornecimento  pela  CONTRATADA dos
serviços abaixo relacionados pelos preços especificados:

PREÇOS E QUANTIDADES

Item DESCRIÇÃO Unid. Qtd. Preço Unit. Preço Total   

TODA AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1

VALOR TOTAL COTADO

DOCUMENTOS E ANEXOS
Integra o presente instrumento como se nele estivessem fielmente transcritos os seguintes
documentos:
Proposta da CONTRADA - Edital referente ao Processo de Licitação 141/2014

VALOR
Dá-se ao presente instrumento o valor de R$  (______)

FORMA DE PAGAMENTO
No último dia do mês será efetuada a medição dos fornecimentos realizados.
O pagamento será efetivado até o dia 20 do mês subseqüente, desde que o documento
de cobrança seja apresentado com no mínimo 10 dias de antecedência acompanhado
das Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta  das dotações
do orçamento de 2014:  02.005.15.451.0010.2032.449051000000
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PRAZO
O prazo para execução do presente instrumento é de 180 dias e se iniciará após emissão
da ordem de serviço. 
FICA CONDICIONADO O INÍCIO DA OBRA APÓS A LIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DO CONVÊNIO, ASSINATURA
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS
PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1  -  O  OBJETO  CONTRATADO  DEVERÁ  OBEDECER  INTEGRALMENTE  A ESTE  INSTRUMENTO.  QUALQUER  ALTERAÇÃO
SOMENTE PODERÁ SER EFETUADA MEDIANTE PRÉVIO ENTENDIMENTO E CONSUBSTANCIADO EM TERMO ADITIVO.
SEGUNDA -  DO PREÇO
2.1 - O PREÇO É CONSIDERADO COMPLETO NÃO PODENDO EM QUALQUER FASE DA EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO, SER
EXIGIDO O SEU COMPLEMENTO SOB QUALQUER FUNDAMENTO.
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
3.1- A CONTRATADA ASSUME POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO A RESPONSABILIDADEINDENIZAR A CONTRATANTE
DOS DANOS OU PREJUIZOS, INCLUSIVE CAUSADOS A TERCEIROS, EM RAZÃO DE DEFEITOS, ERROS, FALHAS E OUTRAS
IREGULARIDADES PROVENIENTES DE NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA, MÁ FÉ OU IMPERFEIÇÃO DO MATERIAL, PEÇA, OU  MÃO DE
OBRA EMPREGADA, QUE TORNEREM O OBJETO CONTRATADO IMPRÓPRIO ÀS FINALIDADES A QUE SE DESTINA; TUDO ISSO
SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL CABÍVEL.
3.3 - ALÉM DAS RESPONSABILIDADES JÁ PREVISTAS NESTA CLÁUSULA OBRIGA-SE , AINDA, A CONTRATADA A:
3.3.1- CUMPRIR AS NORMAS GERAIS E REGULAMENTARES DE DAS INSTALAÇÕES E MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,
INCLUSIVE  O  USO  POR  SEUS  EMPREGADOS  DOS  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO  INDIVIDUAL,   E  ASSEGURAR,  À
CONTRATANTE, O DIREITO DE FISCALIZAR O SEU ATENDIMENTO.
3.3.2  -  NÀO TRANSFERIR A TERCEIROS,  OU  SUBCONTRATAR,  O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO TODO OU EM
PARTES SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE.
3.3.3 - COMUNICAR AO CONTRATANTE QUALQUER ALTERAÇÃO QUE OCORRER NA CONSTITUIÇÃO DA CONTRATADA.
3.3.4-  APRESENTAR,  SEMPRE  QUE  SOLICITADO,  AS  CÓPIAS  DAS  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  DOS  ENCARGOS
PREVIDENCIÁRIOS, DEVIDAMENTE AUTENTICADAS.
3.3.5 - MANTER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO OBJETO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS.
QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
4.1 - EFETUAR OS PAGAMENTOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS.
4.2  -  ATENDER  AS  CONDIÇÕES  DE  SUA  RESPONSABILIDADE  PREVISTAS  NOS  DOCUMENTOS,  QUE  COMO  ANEXOS,
INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO. 
QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO`
5.1 - A FISCALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE POR EMPREGADO OU EMPRESA ESPECIALMENTE DESIGNADA
PARA ESSE FIM, QUE ENTRE OUTRAS TERÁ A ATRIBUIÇÃO DE ATESTAR A REALIZAÇÃO DO OBJETO DE CONFORMIDADE
COM O PREVISTO NESTE INSTRUMENTO.
5.2  -  A FISCALIZAÇÃO  FICA IMPEDIDA DE  ENCAMINHAR  PARA PAGAMENTO  DOCUMENTOS  DE COBRANÇA QUE  NÃO
ATENDAM  RIGOROZAMENTE  ÀS  CONDIÇÕES  PREVISTAS  NESTE  INSTRUMENTO,  SENDO  CERTO  QUE,  QUALQUER
TOLERÂNCIA OU MESMO  A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ORA ESTABELECIDO, NÃO REPRESENTARÁ,  JAMAIS,
NOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO QUE FICOU PACTUADO. 
5.3 - QUALQUER ENTENDIMENTO ENTRE A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA SERÁ SEMPRE POR ESCRITO, NÃO SENDO
LEVADA  EM  CONSIDERAÇÃO,  PARA  NENHUM  EFEITO,  QUAISQUER  ALEGAÇÕES  FUNDADAS  EM  ORDENS  OU
DECLARAÇÕES VERBAIS.
5.4 - A FISCALIZAÇÃO É EXERCIDA NO INTERESSE DA CONTRATANTE E NÃO EXCLUI OU REDUZ A RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA CONTRATADA,  INCLUSIVE PERANTE A TERCEIROS, POR QUAISQUER IRREGULARIDADES, AS  QUAIS,  SE
VERIFICADAS, NÃO IMPLICARÃO EM CO-RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE OU DE SEUS PREPOSTOS.
5.5  -  A ATUAÇÃO  OU AUSÊNCIA TOTAL  OU  PARCIAL  DA FISCALIZAÇÃO  EM NADA DIMINUI  A RESPONSABILIDADE  DA
CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO OBJETO.
SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS `
6.1-   SÃO  APLICÁVEIS  AS  SANÇÕES  PREVISTAS  NO  CAPÍTULO  IV  DA LEI  FEDERAL  Nº  8.666/93  E  DEMAIS  NORMAS
PERTINENTES.
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6.2  -  OCORRENDO  RECUSA  DO  VENCEDOR  EM  APRESENTAR  NOVA  PROPOSTA  OU  DE  ASSINAR  O  CONTRATO
ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, GARANTIDO O
DIREITO  PRÉVIO DE CITAÇÃO E DA AMPLA DEFESA, SERÃO APLICADAS:

6.2.1 - MULTA DE 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) DO VALOR DO AJUSTE SE FIRMADO FOSSE;
6.2.2 -  PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR PELO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) ANOS
COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO;
6.2.3 -  INCIDIRÁ NAS MESMAS PENAS PREVISTAS NESTE SUBITEM A EMPRESA QUE ESTIVER IMPEDIDA DE FIRMAR O
AJUSTE  PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TANTO.
6.3 - À LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DO CERTAME, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO  FALSA EXIGIDA NESTE EDITAL,  NÃO MANTIVER  A PROPOSTA,  COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO,
FIZER DECLARAÇÃO FALSA OU COMETER FRAUDE FISCAL, GARANTIDO O DIREITO  PRÉVIO DE CITAÇÃO E DA AMPLA
DEFESA, SERÃO APLICADAS AS PENALIDADES REFERIDAS NOS SUBITENS 6.2.1 E 6.2.2., A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
6.4 – À LICITANTE QUE NÃO SANEAR AS FALHAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 24 HORAS
CONCEDIDO PELA COMISSÃO PARA ESTE FIM,  GARANTIDA A DEFESA PRÉVIA, SERÁ APLICADA A PENALIDADEMULTA NO
VALOR  CORRESPONDENTE  A 20%  (VINTE  INTEIROS  POR  CENTO)  DO  VALOR  DO  AJUSTE  SE  FIRMADO  FOSSE,  SEM
PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES QUE SE ENTENDEREM CABÍVEIS.
6.5 -  APLICAR-SE-ÃO, TAMBÉM AS SEGUINTES PENALIDADES:

6.5.1 - MULTA DE 30% (TRINTA INTEIROS POR CENTO) POR INEXECUÇÃO TOTAL DO AJUSTE;

6.5.2 – MULTA DE 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) POR QUALQUER FORMA DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO  AJUSTE;
6.5.3 -  MULTA DE 3% (TRÊS INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO PEDIDO NÃO ENTREGUE, POR DIA DE
ATRASO, LIMITADA ATÉ 15% (QUINZE POR CENTO). O PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS DE ATRASO CONFIGURARÁ
INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO AJUSTE, COM A APLICAÇÃO DE MULTA DE 30% OU 20%, DEPENDENDO DO CASO
CONCRETO;
6.5.4 – MULTA DE 5% (CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO MATERIAL ENTREGUE SE A QUALIDADE DO
MESMO NÃO CORRESPONDER AO EXIGIDO NESTE EDITAL, SEM PREJUÍZO DE SUA  SUBSTITUIÇÃO.
6.5.5  –  AS  MULTA PREVISTA NO  ITEM  6.5.4  PODERÁ  SER  APLICADAS  CUMULATIVAMENTE  COM  AS  DEMAIS  MULTAS
PREVISTAS NOS ITENS 6.5.2 E 6.5.3.
6.6 - AS SANÇÕES SÃO INDEPENDENTES E A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DAS OUTRAS.
6.7 - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA
APENADA.  A  CRITÉRIO  DA  ADMINISTRAÇÃO  E  EM  SENDO  POSSÍVEL,  O  VALOR  DEVIDO  SERÁ  DESCONTADO  DA
IMPORTÂNCIA QUE A MESMA TENHA A RECEBER  DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE MAR  DE ESPANHA.  NÃO  HAVENDO
PAGAMENTO PELA EMPRESA, O VALOR SERÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA, SUJEITANDO-SE AO PROCESSO EXECUTIVO.
SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO PODERÁ SER RESCINDIDO OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ARTIGO 78 DA LEI 8666/93
7.2 - A RESCISÃO SE FARÁ PELAS FORMAS E CONDIÇÕE PREVISTAS NO ARTIGO 79 DA MESMA LEI.
7.3 - NOS CASOS DE RESCISÃO SÃO RESGUARDADOS OS DIREITOS DA CONTRATANTE ESTABELECIDOS NO ART 80 DA LEI
8.666/93
OITAVA - FORO
8.1  -  FICA ELEITO  O  FORO  DA CIDADE  MAR  DE  ESPANHA ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  COM  RENÚNCIA EXPRESSA A
QUALQUER  OUTRO,  POR  MAIS  PRIVILEGIADO  QUE  SEJA,  COMO  COMPETENTE  PARA  DIRIMIR  QUALQUER  QUESTÃO
DECORENTES DA EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO
NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - A CONTRATADA, AINDA QUE DEMANDADA ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE, NÃO PODERÁ OPOR À CONTRATANTE
QUALQUER TRIBUTO, SEJA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE MÃO DE OBRA, MATERIAIS OU PEÇAS
EMPREGADAS NO OBJETO, CORRENDO A SUA CONTA EXCLUSIVA OS PAGAMENTOS QUE SOB ESSES TÍTULOS HOUVEREM
SIDO  FEITOS,  E  DE PROCESSOS  QUE  CONTRA SI  HOPUVEREM  SIDO  INSTAURADOS,  NÃO SENDO  ACEITA QUALQUER
COBRANÇA  ONERADAS  DE  TAIS  ENCARGOS,  AINDA  QUE  POR  SUA  PRÓPRIA  NATUREZA  SEJAM  SUSCETÍVEIS  DE
TRANSLAÇÃO.
9.2  -  OCORRENDO  QUALQUER  UMA DAS  HIPÓTESES  PREVISTAS  NO  ARTIGO  65  DA LEI  8666/93,  A CONTRATANTE  SE
RESERVA O  DIREITO  DE  ACRESCER  OU  REDUZIR,  MEDIANTE  AUTORIZAÇÃO  ESPECÍFICA,  O  OBJETO  DO  PRESENTE
INSTRUMENTO ESTIPULANDO-SE, NA OCASIÃO, PREÇOS, PRAZOS E TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS A
PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO, TUDO REGULADO EM TERMO ADITIVO ASSINADO PELAS PARTES. 
9.3 -  O NÃO EXERCÍCIO PELAS PARTES DE QUALQUER DOS DIREITOS CONTRATUAIS OU LEGAIS , REPRESENTARÁ ATO DE
MERA TOLERÂNCIA  E NÃO IMPLICARÁ COM RELAÇÃO A ESTE INSTRUMENTO , EM NOVAÇÃO QUANTO AOS SEUS TERMOS,
EM RENÚNCIA OU DESISTÊNCIA DOS REFERIDOS DIREITOS,OS QUAIS PODERÃO SER EXERCIDOS A QUALQUER TEMPO.
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E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, EM TESTEMUNHO DO QUE FICOU ESTABELECIDO, AS PARTES ASSINAM O
PRESENTE INSTRUMENTO, DIGITADOS E IMPRIMIDO EM 2 (DUAS) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR, PARA UM SÓ EFEITO E
PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, NA DATA ADIANTE MENCIONADA,  JUNTAMENTE COM AS TESTEMUNHAS ABAIXO,  A
TUDO PRESENTES.

LOCAL: Mar de Espanha DATA:

CONTRATANTE CONTRATADA 
Assinatura:     Assinatura:

Nome: Nome: 
Cargo: Cargo: 
Identidade: Identidade:  
CPF: CPF: 

TESTEMUNHAS
Assinatura Assinatura

ANEXO VIII

MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE

35



(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____,
bairro  _______,  na  cidade____________,  Estado  de  ______  por  seu
representante  legal  infra  assinado  Sr  __________________,  (nacionalidade)  ,
(profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF ________
residentes  à  (logradouro),  n.º  ____,  bairro  ________  na
cidade________________, Estado de _________________

OUTORGADO

Sr  __________________,  (nacionalidade)  ,  (profissão),  identidade  n.º
___________, expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro),
n.º  ____,  bairro  ________,   na  cidade________________,  Estado  de
_________________

PODERES

para  representá-lo  no  Processo  de  Licitação  n.º  141/2014  –PREGÃO
PRESENCIAL  Nº  056/2014  promovida  pelo  Município  de  Mar  de  Espanha,
podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, assinar atas,
recibos  e  outros  documentos,  acordar,  discordar,  desistir,  renunciar,  transigir,
impugnar,   reconvir,   recorrer,  representar  e  funcionar  junto  à  Comissão  de
Licitação no que for necessário

Local e data 

_________________________

ANEXO IX

INDICAÇÃO DE RESPOSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO

36



Em atendimento ao item 7.- subitem 7.1, inciso II do Edital referente ao Processo
de  Licitação  141/2014  –  Pregão  Presencial  Nº  056/2014,  indicamos,  como
Responsável  Técnico  da  Execução  das  obras  de  CONSTRUÇÃO  DA
PRAÇA  - PRIMEIRA ETAPA, no Bairro Nossa Senhora das Mercês no
Município  de  Mar  de  Espanha, objeto  da  citada  licitação,  o(a)  Engº
_________________________, CREA nº _________________________.

Para demonstrar que o profissional indicado realizou serviço de construção com 

características semelhantes estamos anexando a certidão (ou atestado), fornecido

por _________________________, acompanhada da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA,  

Local e data...............................................
..........................................................
Assinatura, qualificação e carimbo

(Representante legal)

37



ANEXO X
MODELO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA:
           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA. VALOR DO REPASSE: R$ 100.000,00

PREFEITURA: MAR DE ESPANHA. VALOR ESTIMADO: R$ 118.436,91  DATA: 26/05/2014

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PROFUNDA. LOCAL: RUAS DO BAIRRO FLORESTA EM MAR DE ESPANHA. PRAZO DA OBRA: 06 meses

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 SETOP SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico % 4,69% 100,00%      

Financeiro R$ 5.553,86 R$ 5.553,86      

2 SETOP CAMPO SOCIETY

Físico % 16,80% 30,00% 30,00% 40,00%    

Financeiro R$ 19.901,25 R$ 5.970,38 R$ 5.970,38 R$ 7.960,50    

3 SETOP QUADRA DE AREIA

Físico % 6,52% 30,00% 30,00% 40,00%    

Financeiro R$ 7.716,80 R$ 2.315,04 R$ 2.315,04 R$ 3.086,72    

4 SETOP PASSEIO ECOLÓGICO

Físico % 71,99%  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 85.265,00  R$ 17.053,00 R$ 17.053,00 R$ 17.053,00 R$ 17.053,00 R$ 17.053,00

  

 

Físico %        

Financeiro        

Financeiro        

Financeiro        

   Físico %        

Financeiro        

TOTAL

Físico % 100,00% 11,68% 21,39% 23,73% 14,40% 14,40% 14,40%

Financeiro 118.436,91 13.839,28 25.338,42 28.100,22 17.053,00 17.053,00 17.053,00
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ANEXO XI
Declaração de vistoria

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 141/2014

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  N.º 056/2014

   

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A Secretaria Municipal de Obras, do Município de Mar de Espanha,  declara para fins

do  disposto  no  item  17.1.5  do  Processo  de  LICITAÇÃO  nº  141/2014  –  pregão

presencial  Nº  056/2014,  em  epígrafe,   que  a  empresa

_____________________________________________,

por meio do seu representante credenciado Sr(a)._______________, compareceu a

este Município de Mar de Espanha, a fim de inspecionar o local e coletar informações

de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a

ser  apresentada e  no desenvolvimento  dos trabalhos a  serem adjudicados a  firma

vencedora da referida.

Mar de Espanha, ------ de------------ de 2014.

.
___________________________

Representante da  Prefeitura
(Carimbo/Assinatura)

DE ACORDO
_______________________________________
Representante da Empresa
CPF n.º .......................................
CI: nº ...........................................

ANEXO XII
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Prancha 1
Prancha 2
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